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MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Torstai 15.3.2018 klo 18.00 – 20.27

Paikka

Uittamon seurakuntakoti, Rushollinrinne 1 Turku

Läsnä

Norvasuo, Tuomo
Ansas Heidi
Engblom Kaj
Fredriksson, Liisa
Grönberg, Kirsti
Itähaarla, Anni
Kantola, Mauri
Kiviö, Anna-Liisa
Laine. Jukka
Liitola, Markku
Muurinen, Seppo
Pelander, Tuomo
Rauti, Siro
Saarela, Pekka
Tarvainen Essi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poistui 20.24 (§ 54)

Jaatinen, Hannu

sihteeri

Poissa

ALKUHARTAUS JA TYÖALAESITTELY
Puheenjohtaja piti alkuhartauden.
Hartauden jälkeen oli vuorossa viestinnän työalaesittely (osaaikainen viestintäsihteeri Henri Kirkanen).
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, arkkitehti Tiitta Itkonen ja
isännöitsijä
Minna
Heiskanen
esittelivät
Hirvensalon
seurakuntakeskuksen uudisrakennus- ja korjaussuunnitelmia
sekä taloussuunnittelua ja hallinnollisten ratkaisujen aikatauluja.

39 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.34
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40 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

41 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti
kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Tuomo Pelander ja Siro Rauti.
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuomo Pelander ja Siro Rauti.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Pelander ja Siro Rauti.

42 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto
työjärjestykseksi.

hyväksyy

esityslistan

kokouksen

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että esityslistaan lisättiin
lisäesityslistan §§ 50-51.

43 §
ILMOITUSASIAT
 Turun arkkihiippakunnan kirjeet
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- 3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2017
- 4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna
2018
- 5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
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Kirkkohallituksen
yleiskirjeet
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet

löytyvät

internetsivulta

 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
- Yleiskirje A1/2018
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internetsivulta
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Muut asiat
- Isännöitsijä Minna Heiskanen on 9.2.2018 antanut
kylttifirmalle ja Kakskerran kirkon suntiolle tehtäväksi laittaa
Kakskerran kirkon alueelle sopivaan paikkaan WC-kyltti
- Isännöitsijä Minna Heiskanen on jo aiemmin pyytänyt
huoltokeskuksen työntekijää hoitamaan vauvanhoito- pöydät
toimipisteisiin.
Hän pyysi sähköpostilla 9.2.2018
suntioita/vahtimestareita
tarkistamaan
että
kaikissa
toimitiloissa on nyt sellaiset.
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

44 §
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat
Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat löytyvät
osoitteesta:
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
poytakirj/

2. Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat ja muistiot
2.1. Johtokuntien pöytäkirjat
2.2. Tukiryhmien muistiot
3. Lyhennysotteet
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4. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat
5. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

Esitys

9.2.2018
13.2.2018

2§
3§

13.2.2018
26.2.2018
1.3.2018
1.3.2018

4§
5§
6§
7§

Palkaton virkavapaus, Ilona Hägglund
Sijaisen palkkaaminen varhaisnuortenleirille
21.-23.2.2018
Sijaisen palkkaaminen diakoniatyöhön
Ville Mantereen palkkaaminen nuorteniltoihin
Sijaisen palkkaaminen nuorisotyöhön
Vs. nuorisotyönohjaaja Janna Jerumaniksen
palkkausperusteen ja virkapaikan
määrääminen

Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

45 §
LAUSUNTO
HIRVENSALON
LAAJENNUSSUUNNITELMISTA

SEURAKUNTAKESKUKSEN

KORJAUS-

JA

Seurakuntaneuvosto on käsitellyt Hirvensalon seurakuntakeskuksen korjaus- ja laajennushankkeen suunnitelmia kokouksissaan 18.1.2018 § 10 sekä 8.2.2018 § 26. Lisäksi 25.1.2018
pidettiin seurakuntaneuvoston jäsenien ja kiinteistöjohtaja Seppo
Kosolan yhteinen tapaaminen.
Työyhteisössä suunnitelmien pohjalta on käyty keskustelua jo
loppuvuodesta 2017, jolloin LPR- arkkitehtitoimiston arkkitehti
Tiitta Itkonen kävi esittelemässä ensimmäisiä luonnoksia.
Suunnitelmia on arvioitu sekä johtavien työntekijöiden että koko
työyhteisön työkokouksissa. Martin työntekijöiden kokouksessa
28.2.2018 olivat mukana arkkitehti Tiitta Itkonen, kiinteistöjohtaja
Seppo Kosola ja isännöitsijä Minna Heiskanen.
Johtavien työntekijöiden kokous (yhteistyöelin johtoryhmä) on
laatinut alla olevan lausuntoesityksen, johon on koottu
keskustelussa esiin nousseet näkökohdat. Se on esitys
seurakuntaneuvoston lausunnoksi.
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Suunnitelmat, joiden pohjalta lausunto on annettu, ovat liitteinä 13 § 45.
Partiolippukunta Louhen Tytöt ry:n lausunto on liitteenä 4 § 45
Lausuntoesitys on liitteenä 5 § 45.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 5 § 45 mukaisesti
lausunnon Hirvensalon seurakuntakeskuksen korjaus- ja
laajennushankkeen suunnitelmista.
Lapsivaikutusten arviointi: Hirvensalon seurakuntakeskuksen
korjaus- ja laajennushankkeen suunnitelmilla on merkittäviä
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Suunnitellut uudet tilat koskettavat erityisesti varhaiskasvatuksen
sekä nuoriso- ja rippikoulutyön toimintoja.
Ilmoitus kiinteistöjohtaja
kirkkoneuvostolle

Seppo

Kosolalle

ja

yhteiselle

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Hyväksyttiin liitteen 5 § 45 mukainen lausunto kokouksessa
tehtyine muutoksineen (liite 5 § 45)

46 §
TESTAMENTTIRAHASTOJEN TILITYKSET 31.12.2017
Taloustoimisto on lähettänyt seurakunnille tiedoksi raportit
testamenttirahastojen tilityksistä 31.12.2017.
Raportit testamenttirahastojen tilityksistä 31.12.2017 ovat liitteenä
1 § 46.
Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi raportit
testamenttirahastojen tilityksistä 31.12.2017.
Lapsivaikutusten arviointi: Raporttien tiedoksi antamisella ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Esityksen mukaisesti

47 §
VAPAIDEN VAROJEN TILITYKSET 31.12.2017
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Taloustoimisto on lähettänyt seurakunnille tiedoksi raportit
vapaiden varojen tilityksistä 31.12.2017.
Raportit vapaiden varojen tilityksistä 31.12.2017 ovat liitteenä 1 §
47.
Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi raportit vapaiden varojen
tilityksistä 31.12.2017.
Lapsivaikutusten arviointi: Raporttien tiedoksi antamisella ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Esityksen mukaisesti

48 §
KANTTOREIDEN OPINTOMATKA, ANOMUS
Vs. johtava kanttori Tomi Satomaa on tehnyt seurakunnalle
seuraavan
anomuksen
koskien
kanttoreiden
Baltiaan
suuntautuvaa opintomatkaa:
4.3.2018
Ulkomaanmatka-anomus
Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle
Toivon seurakuntaneuvoston suhtautuvan myönteisesti
seurakunnan kanttoreiden Viroon ja Latviaan suuntautuvaan
opintomatkaan. Matkan tarkoitus on paikalliseen urku- ja
kirkkomusiikkielämään tutustuminen. Musiikkityön vuosibudjettiin
tämä kustannus mahtuu.
Matkan ajankohta:
ma-to 11.-14.6.2018
Matkan tarkoitus:
Paikallisten kanttoreiden ja Organum-seuran järjestämä
tutustumismatka urkuihin ja kirkkomusiikkielämään Tartossa,
Valmierassa, Valgassa ja Riiassa. Viron 100-vuotisjuhlien vuoksi
em. tahoilla nousi idea tutustua Virossa Tarton ja sen lähiseudun
kirkkomusiikkielämään ja urkuihin. Alueella on useita
historiallisesti merkittäviä urkuja. Matkaa ovat organisoineet
Virossa Elke Unt (Sibelius-Akatemiassa opiskellut kanttori)
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kollegoineen ja Suomessa suomalainen urkutaiteen seura
Organum-seura r.y.
Työntekijät, joita matka koskee:
Tomi Satomaa, Atte Tenkanen ja Toni Heino
Kustannukset:
Matkat: 3x100€ =300€
Majoitus: 3x150€ = 450€
yhteensä: 750€
yhteistyöterveisin,
Tomi Satomaa, vs. johtava kanttori Martinseurakunnassa
Kanttoritiimin matka on selkeästi opintomatka ja on
perusteltavissa virkamatkana. Matkan kustannukset mahtuvat
musiikkityön budjetin raameihin. Koska matkalle lähtisi koko
kanttoritiimi, tulee huomioida, että mahdollisiin kirkollisiin
toimituksiin ja muihin tilaisuuksiin on palkattava kanttorin sijainen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää esittelyssä kuvatun 11.14.6.2018 toteutuvan Baltian opintomatkan virkamatkana siten,
että kustannukset maksetaan musiikkityön varoista.
Lapsivaikutusten arviointi: Kanttoreiden opintomatkaa koskevalla
päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

49 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN ESITYS MARTELININ TESTAMENTTIRAHASTOSTA
MAKSETTAVISTA AVUSTUKSISTA
Lähetystyön
johtokunta
on
käsitellyt
Eila
testamenttirahastosta
maksettavia
lähetystyön
kokouksessaan 24.1.2018 § 6 seuraavasti:

Martelinin
avustuksia

Lähetystyön johtokunta
24.1.2018 § 6
Eila Martelin, joka on kuollut 9.9.2011, oli 19.6.2006 tehnyt
testamentin, jossa on useita saajia. Eila Martelin on jättänyt Turun
Martinseurakunnan lähetystyön jaettavaksi ulkolähetystyölle n.
75.000€.
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Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 22.2.2012 esittänyt
seurakuntaneuvostolle, että testamenttivarat jaetaan seuraavasti;
Lähetystyön johtokunta ehdottaa seurakuntaneuvostolle, että
toistaiseksi toimisimme siten, että summa 75.000€ jaetaan
kymmenelle vuodelle tasan, eli 7.500 € / vuosi (tästä summasta yli
jääneet varat jäisivät viimeiselle, eli kymmenennelle vuodelle
lahjoitettavaksi). Tämä 7.500€ jaetaan tasan niiden
lähetysjärjestöjen ulkomaiselle työlle, keiden kanssa
Martinseurakunnalla on nimikkosopimus. Martinseurakunnalla on
tällä hetkellä neljä sopimusta, Suomen Lähetysseuran,
Lähetysyhdistys Kylväjän, Suomen Kansanlähetyksen ja
Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa. Tällöin lahjoitus
olisi 1.875€ / vuosi.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan lähetystyön
johtokunnan esityksen.
Esitys

Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että
vuoden 2018 Eila Martelinin testamenttiosuus jaetaan
lähetysjärjestöille edellisten vuosien tapaan.

Päätös

Lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että
vuoden 2018 Eila Martelinin testamenttiosuus jaetaan
lähetysjärjestöille edellisten vuosien tapaan.

Seurakuntaneuvosto
15.3.2018 § 49
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää, että Eila Martelinin
testamenttivaroista maksettavat lähetystyön avustukset
maksetaan edellisten vuosien tapaan johtokunnan esittelyssä
mainituin periaattein.
Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttivarojen jakamisella ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Esityksen mukaisesti

50 §
VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTAVALLE DIAKONIATYÖNTEKIJÄLLE MARIA
RUMPUSELLE TOISEN TEHTÄVÄN HOITAMISTA VARTEN
Johtava diakoniatyöntekijä Maria Rumpunen on toimittanut
seurakuntaneuvostolle
osoitetun
virkavapausanomuksen
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(sähköposti kirkkoherralle 15.3.2018). Hän on keskustellut asiasta
kirkkoherran kanssa jo aiemmin kuluvalla viikolla. Maria
Rumpusen virkavapausanomus kuuluu seuraavasti:
Hyvä seurakuntaneuvosto,
Anon virkavapautta 1.4.2018–31.3.2020 toisen tehtävän
hoitamiseen.
Kyseessä on Takuu-säätiön ja Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteinen Toivo-hanke, ja
siinä projektityöntekijän tehtävä. Hankkeen tavoitteena on
yhteistyöverkostoissa auttaa ennakoivasti ihmisiä, joilla on
taloudellisia ongelmia. Tehtävän hoitamista varten haen kaksi
vuotta virkavapautta.
Maria Rumpunen

Diakoniajohtaja Teemu Hälli on toimittanut seurakunnalle
seuraavan selvityksen Takuusäätiöstä sekä Toivo-hankkeesta
(diakoniajohtajan sähköposti 14.3.2018):
Takuusäätiöstä
Takuusäätiö on kirkon diakonian parissa 90-luvun laman aikana
perustettu järjestö. Seurakunnista perustamisessa mukana olivat
voimakkaimmin Turun, Oulun ja Tampereen yhtymät. Kyse ei ole
varsinaisesti kirkon järjestöstä, mutta Turun ja Kaarinan yhtymällä
on edelleen paikkoja säätiön valtuustossa ja Hannu Kallio on
valtuuston pj (tai vpj).
Toivo-hankkeesta
Kyseessä
on
Takuu-säätiön
ja
Turun
ja
Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on antaa
sosiaali- ja diakoniatyön ammattilaisille työkaluja taloudellisiin
ongelmiin puuttumiseen. Kohderyhmä ovat julkisen sektorin,
seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijät, jotka kohtaavat
työssään taloudellisissa ongelmissa olevia.
Takuusäätiö on työntekijän työnantaja, mutta kolmasosa
kaksivuotisen hankkeen rahoituksesta tulee Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymältä. Yhtymä on siis hankkeen osaomistaja
ja hanke toteutuu pääasiallisesti Turun seudulla. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän etu on saada hankkeen
työntekijäksi
osaava ihminen.
Lyhytkestoisen
(kaksi
vuotta) hankkeen
kannalta
on hyödyllistä,
että
hanketyöntekijä on valmiiksi perehtynyt toimintakenttään.
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Hankkeen edut Martinseurakunnalle
 Hankkeen
kautta seurakunnan
diakoniatyöntekijöiden
osaaminen talousasioissa lisääntyy -> hyöty myös
seurakunnan diakonian asiakkaille

 Martin

seurakunnan
diakoniatyöntekijät
verkottuvat
voimakkaammin muiden sosiaali- ja hyvinvointitoimijoiden
kanssa

 Seurakunnan viranhaltija saa virkavapaansa aikana runsaasti
arvokasta
osaamista
hanketyöskentelystä,
työn vaikuttavuuden
arvioinnista,
viestinnästä ja
verkostotyöstä.

 Hanke

on kaksivuotinen, jonka jälkeen viranhaltijan
virkavapaan aikana hankkima osaaminen palaa seurakunnan
käyttöön.

Diakoniajohtaja on toimittanut myös Toivo-hankkeen hankesuunnitelman sekä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen
hankkeen käynnistämisestä. Em. dokumentit ovat on liitteinä 1 ja
2 § 50.
Hanke on lähtökohdiltaan selkeästi diakoninen, joten sen voi
katsoa hyödyntävän aidosti myös seurakunnassa tehtävää
diakoniatyötä. Se antaa lisäksi hanketyöhön liittyvää kokemusta ja
osaamista. Hankkeen ajankohta luonnollisesti vaikuttaa siihen,
ettei johtava diakoniatyöntekijä voi olla mukana suunnittelemassa
ja käynnistämässä 1.1.2019 lukien mahdollisesti toteutuvaa
Martin-ja Mikaelinseurakuntien yhdistymisprosessia. Hankkeen
toteuttamisesta seurakuntatyöhön saatavan hyödyn voi kuitenkin
katsoa olevan siinä määrin huomattava, että virkavapauden
myöntämistä on em. näkökohdasta huolimatta perusteltua
puoltaa.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on olemassa seuraavat
harkinnanvaraisen virka- ja työvapauden myöntämistä koskevat
periaatteet:
Harkinnanvaraista
virkaja
työvapautta
myönnettäessä
noudatetaan seuraavia määräyksiä, jollei virkasäännössä tai
kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ole toisin säädetty, määrätty
tai sovittu. Sääntely ei koske henkilökohtaisesta tai muusta syystä
haettavia
lyhytaikaisia
palkattomia
lomia.
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1.) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään
pääsääntöisesti vain vähintään kaksi vuotta Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän palveluksessa olleelle viranhaltijalle tai
työntekijälle.
2.) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään
yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa
koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä
on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle.
3.) Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja
työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai
työvapautta
pidempikin
aika.
4.) Uusi harkinnanvarainen virka- tai työvapaus myönnetään
pääsääntöisesti vasta, kun edellisestä harkinnanvaraisesta virkatai
työvapaudesta
on
kulunut
viisi
vuotta.
5.) Kun viranhaltija tai työntekijä siirtyy toisen työnantajan
palvelukseen vakituiseksi viranhaltijaksi tai työntekijäksi, ei
hänelle myönnetä harkinnanvaraista virka- tai työvapautta.
Kirkkoherra on keskustellut asiasta henkilöstöpäällikkö Tekla
Määttäsen kanssa, jonka näkemyksen mukaan tässä tilanteeseen
voidaan soveltaa em. periaatteiden 3. kohtaa. Kahden vuoden
virkavapaus olisi siten mahdollista tässä tapauksessa myöntää.
Tuomiokapitulin lakimiehen näkemyksen mukaan mahdollisesti
toteutuva seurakuntien yhdistäminen ei ole este virkavapauden
myöntämiseksi.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää johtavalle diakoniatyöntekijälle Maria Rumpuselle palkatonta virkavapautta ajalle
1.4.2018 – 31.3.2020 Toivo-hankkeen työntekijän tehtävän
hoitamista varten.
Lapsivaikutusten arviointi: Virkavapauden myöntämisellä ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus Maria Rumpuselle, diakoniajohtaja Teemu Hällille,
palkkatoimistoon, hallintovirastoon sekä Martinseurakunnan
diakoniatyön johtokunnalle.

Päätös

Esityksen mukaisesti
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51 §
DIAKONIATYÖN SIJAISJÄRJESTELYT
Seurakuntaneuvosto on edellä 50 § :ssä myöntänyt johtavalle
diakoniatyöntekijälle Maria Rumpuselle virkavapautta toisen
tehtävän hoitamista varten ajalle 1.4.2018-31.3.2020. Diakonissa
Noora Nurmi puolestaan on virkavapaalla toisen tehtävän
hoitamista varten 30.6.2018 saakka. Jan Hirvilahti on
tämänhetkisen tiedon mukaan virkavapaalla 20.5.2018 asti.
Diakoniatyön virkajärjestelyt on siksi ratkaistava tässä tilanteessa
kokonaisuutena.
Noora Nurmi on ilmoittanut kirkkoherralle olevansa valmis
hoitamaan viransijaisena johtavan diakoniatyöntekijän tehtäviä.
Hän on aiemminkin hoitanut määräaikaisesti seurakunnan
johtavan diakoniatyöntekijän tehtäviä. Hän voi aloittaa tehtävässä
kuitenkin vasta virkavapautensa jälkeen 1.7.2018 lukien. Noora
Nurmen sijaisuutta hoitaa tällä hetkellä Heli Ojala.
Tamara Partanen hoitaa tällä hetkellä Jan Hirvilahden
viransijaisuutta ja on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkamaan
Martinseurakunnan diakoniatyössä sijaisena. Partanen voisi
toimia vs. johtavana työntekijänä siihen saakka kunnes Noora
Nurmen virkavapaa loppuu eli 30.6.2018 saakka ja jatkaa tämän
jälkeen diakoniatyöntekijän sijaisena tällä päätöksellä 31.12.2018
asti. Tamara Partasella on diakonian virkaan vaadittava pätevyys.
Mikäli
kirkkohallitus
lakkauttaa
nykyiset
Martinja
Mikaelinseurakunnat ja perustaa 1.1.2019 lukien uuden
Mikaelinseurakunnan, tuomiokapitulin myöhemmin keväällä
nimeämä järjestelytoimikunta valitsee johtavat työntekijät sekä
sijoittaa Martin- ja Mikaelinseurakuntien nykyiset työntekijät
tehtäviinsä uudessa Mikaelinseurakunnassa. Tämän vuoksi on
sekä vs. johtava diakoniatyöntekijä että vs. diakoniatyöntekijä
perusteltua tässä vaiheessa palkata 31.12.2018 asti.
Jan Hirvilahden virkavapauden osalta kirkkoherra voi tarvittaessa
viranhaltijapäätöksellä palkata keväällä lyhytaikaisen viransijaisen,
jota parhaillaan etsitään.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää
1. nimetä Tamara Partasen vs. johtavaksi diakoniatyöntekijäksi
(Maria Rumpusen hoitama virka) ajalle 1.4.-30.6.2018 ja vs.
diakoniatyöntekijäksi 1.7.2018 – 31.12.2018 (Noora Nurmen
hoitama virka) em. virkoja seuraavin palkkaeduin (johtava
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diakoniatyöntekijällä
vaativuusryhmän
503
ja
diakoniatyöntekijällä vaativuusryhmän 502 mukainen palkka);

2. nimetä
diakoniassa
Noora
Nurmen
vs.
johtavaksi
diakoniatyöntekijäksi
1.7.-31.12.2018
virkaa
seuraavin
palkkaeduin (vaativuusryhmän 503 mukainen palkka).
Lapsivaikutusten arviointi: Diakoniatyön viransijaisuuksista
päättämisellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus Maria Rumpuselle, Tamara Partaselle, Noora Nurmelle,
palkkatoimistoon, hallintovirastoon sekä Martinseurakunnan
diakoniatyön johtokunnalle.
Päätös

Esityksen mukaisesti

52 §
JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esitys

Käsitellään jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Seppo Muurinen teki ehdotuksen muistolehdon perustamiseksi
Kakskerran hautausmaalle, koska useat seurakuntalaiset ovat sitä
pyytäneet ja asia on ollut esillä aikaisemminkin. Ehdotus merkittiin
tiedoksi ja päätettiin ottaa valmistelutoimikunnan valmisteltavaksi
seuraavaa kokousta varten.

53 §
MUUTOKSEN HAKU
Oikaisuvaatimusosoitus sekä
tarkastettuun pöytäkirjaan.

muutoksenhakuohjeet

liitetään

54 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.
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Vakuudeksi:
Tuomo Norvasuo, pj.

Hannu Jaatinen, siht.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Tuomo Pelander

Siro Rauti
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