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MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Torstai 09.05. 2018 klo 18.00 – 20.38

Paikka

Hirvensalon seurakuntakeskus, Honkaistentie 85

Läsnä

Norvasuo, Tuomo

puheenjohtaja

Engblom Kaj
Fredriksson, Liisa
Grönberg, Kirsti
Itähaarla, Anni
Kantola, Mauri
Kiviö, Anna-Liisa
Laine. Jukka
Muurinen, Seppo
Pelander, Tuomo
Rauti, Siro
Saarela, Pekka

jäsen
jäsen
jäsen, poistui 19.25 (§ 87)
jäsen
jäsen, poistui 18.30
jäsen, saapui 18.25
työalaesittelyn aikana
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Pulkkinen, Juhani

varajäsen

Jaatinen, Hannu

sihteeri

Ansas Heidi
Liitola, Markku
Tarvainen Essi

jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

ALKUHARTAUS JA TYÖALAESITTELY
Puheenjohtaja piti alkuhartauden.
Jumalanpalveluselämän
Riihimäki

työalaesittely,

kappalainen

Seppo

74 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.48.

75 §
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti

76 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti
kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Heidi Ansas ja Kaj Engblom.
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Ansas ja Kaj Engblom.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj Engblom ja Liisa Fredriksson

77 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Seurakuntaneuvosto
työjärjestykseksi.

hyväksyy

esityslistan

kokouksen

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaisesti

78 §
ILMOITUSASIAT
 Turun arkkihiippakunnan kirjeet
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- 9/2018 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien
kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018
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- 8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
- 7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje
oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
Kirkkohallituksen
yleiskirjeet
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet

löytyvät

internetsivulta

 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät internetsivulta
sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Muut asiat
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

79 §
SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
 Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat
- Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat: 28.3. ja 12.4.2018
Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat löytyvät
osoitteesta:
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
poytakirj/
 Oman seurakunnan toimielinten pöytäkirjat ja muistiot
2.1. Johtokuntien pöytäkirjat
2.2. Tukiryhmien muistiot
 Lyhennysotteet
 Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirjat
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 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

Esitys

Merkitään saapuneet pöytäkirjat tiedoksi.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esityksen mukaisesti

80 §
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Seurakuntaneuvosto
käsitteli
vaalilautakunnan
edellisessä kokouksessaan 12.4.2018 seuraavasti:
Seurakuntaneuvosto
12.4.2018 § 63

valintaa

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 1/2018 todetaan vaalilautakunnan
valinnasta seuraavaa:
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa
huolehtii
vaalilautakunta.
Vaalilauta-kunnan
asettaa
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla
tarkoitetaan
aviopuolisoa
sekä
ehdokkaan
kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi
varajäseniä.
Tällöin
esimerkiksi
tilanteessa,
jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään,
vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai
hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty
varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta
jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella.
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Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan
jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan (KL 23:19 ja
KVJ 2:4). Vaalilautakunnan kokoonpanosta KL 23:19 todetaan
seuraavaa:
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista
sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten
muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seura-kuntaneuvosto
asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan
he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta
jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja
sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin
säädetään.
Arkkihiippakunnan
lakimiesasessori
Matti
Mäkinen
on
kirkkoherroille osoittamallaan kirjeellä 3.4.2018 muistuttanut
kirkkoherran roolin muutoksesta vaalilautakunnan työskentelyssä
seuraavasti:
”Kirkkoherran asema
vaalilautakunnassa
on
muuttunut.
Kirkkoherra ei enää ole vaalilautakunnan jäsen virkansa puolesta,
mutta voidaan valita, jos on ao. seurakunnan jäsen. KL 23:2,1
säätää vaalikelpoisuudesta, mikä koskee myös kirkkoherraa. Jos
kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen,
voidaan
hänet
kuitenkin
esim.
kutsua
asiantuntijaksi
vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei
osallistua
päätösten
tekemiseen
vaalilautakunnassa.
Kirkolliskokouksen lakivaliokunta on korostanut, että kirkkoherran
tulee toimia tiiviissä yhteistyössä vaalilautakunnan kanssa.
Riippumatta siitä onko kirkkoherra vaalilautakunnan jäsen,
valiokunnan mukaan kirkkoherran on turvattava vaalilautakunnalle
edellytykset sen tehtävän hoitamiseksi.”
Martinseurakunnan kirkkoherra ei ole virkaseurakunnan jäsen
eikä näin ollen ole kelpoinen vaalilautakunnan jäseneksi.
Vaalilautakunta voi halutessaan kutsua hänet asiantuntijaksi.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntavaalien vaalilautakuntaan
vähintään viisi (5) jäsentä sekä varajäsenet siinä järjestyksessä,
jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
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Lisäksi
seurakuntaneuvosto
puheenjohtajan.

nimeää

vaalilautakunnan

Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan
valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus keskusvaalitoimikunnalle.
Asian käsittely: Seppo Muurinen pyysi asiaa pöydälle.
Päätös

Asia pantiin pöydälle.

Seurakuntaneuvosto
9.5.2018 § 80
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntavaalien vaalilautakuntaan
vähintään viisi (5) jäsentä sekä varajäsenet siinä järjestyksessä,
jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Lisäksi
seurakuntaneuvosto
puheenjohtajan.

nimeää

vaalilautakunnan

Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan
valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Ilmoitus valituille sekä keskusvaalitoimikunnalle.
,
Asian käsittely: Ehdotettiin jäseniksi Jari Hlavaty (pj), Mika Nummisto, Matias
Norvasuo, Markku Hyvönen ja Ilona Koivunalho. Varajäsenet:
Anne Nummisto, Anna-Liisa Kiviö, Anne-Maija Koivisto, Tapio
Koivisto. Puuttuva varajäsene valitaan 31.5. pidettävässä
ylimääräisessä kokouksessa.
Päätös

Asian käsittelyssä tulleen ehdotuksen mukaisesti
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81 §
SEURAKUNTAVAALIEN
YHTEISESTI

KUULUTUSTEN

JA

ILMOITUSTEN

JULKAISEMINEN

Seurakuntayhtymän keskusvaalilautakunta on aiemmissakin
seurakuntavaaleissa huolehtinut seurakuntavaalien julkisten
kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta keskitetysti. Näin on
tarkoitus toimia myös vuoden 2018 seurakuntavaalien osalta.
Koska lähtökohtaisesti vastuu kuulutusten ja ilmoitusten
julkaisemisesta kuuluu seurakunnalle, seurakuntaneuvoston tulee
tehdä päätös, jolla se valtuuttaa keskusvaalilautakunnan
hoitamaan niiden julkaisemisen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto
valtuuttaa
seurakuntayhtymän
keskusvaalilautakunnan
julkaisemaan
vuoden
2018
seurakuntavaalien kuulutukset ja ilmoitukset keskitetysti.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten
arviointi:
Seurakuntavaalien
julkisten
kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisella keskitetysti ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös

Esityksen mukaisesti

82 §
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA
2017
Seurakuntaneuvostolle annettiin edellisessä kokouksessa 12.4.
2018 § 65 tiedoksi partiolippukunta Louhen tytöt ry:n
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017.
Seurakuntaneuvostolle on nyt toimitettu myös Tornikotkat ry:n,
Tuulihaukat ry:n ja Tornipääskyt ry:n vahvistetut
toimintakertomukset ja tilinpäätökset, jotka ovat ohessa mukana.

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Tornikotkat ry:n,
Tuulihaukat ry:n ja Tornipääskyt ry:n vahvistetut
toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2017.

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
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Lapsivaikutusten arviointi: Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
tiedoksi antamisella ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös

Esityksen mukaisesti

83 §
LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIJUHLILLE OSALLISTUMINEN KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ
2018
Seurakuntaneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan 12.4.2018
edustajien lähettämisestä lähetysjärjestöjen vuosijuhlille
seuraavasti:
Seurakuntaneuvosto
12.4.2018 § 69
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää lähetystyön johtokunnan
esityksen mukaan, että lähetysjärjestöjen vuosikokoukseen ja
kesäjuhlille lähetetään edustajat seuraavasti:
25.-27.5. Kevätkokous ja Medialähetyspäivät, Sanansaattajat,
Lohja / Vivamo, Ritva Koskinen.
25.-27.5. Vuosikokous ja Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura,
Kuopio, Mirja Metso
Ritva Koskiselle maksetaan osallistuminen sekä matka- ja
ruokakulut, Mirja Metsolle osallistuminen ja muut kulut
KirVESTES:n mukaisesti.
Koska kyse on seurakunnan edustajista, kustannukset maksetaan
seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta 2032900810.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Edustajien nimeämisellä lähetysjuhlille
ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ilmoitus nimetyille.

Päätös

Esityksen mukaisesti

Seurakuntaneuvosto
_____________________________________________________________________
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9.5.2018 § 82

Esitys

Edellisessä kokouksessa tehtyä päätöstä tulee täydentää siten,
että Ritva Koskiselle maksetaan myös majoituskulut. Tämä oli
epähuomiossa jäänyt jo lähetystyön johtokunnan käsittelyssä
pois.
Seurakuntaneuvosto täydentää 12.4.2018 § 69 tekemäänsä
päätöstä siten, että Ritva Koskiselle maksetaan osallistumisen
sekä matka- ja ruokakulujen lisäksi myös majoituskulut. Koska
kyse on seurakunnan edustajista, kustannukset maksetaan
seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta 2032900810.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Edustajien nimeämisellä lähetysjuhlille
ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ilmoitus nimetyille.

Päätös

Esityksen mukaisesti

84 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN
Vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksen tuotosta kohdistetaan 20%
oman seurakunnan osuus seurakuntaneuvoston päätöksen
mukaisesti määrättyyn tarkoitukseen. Diakoniatyön johtokunta on
yleensä tehnyt esityksen oman seurakunnan käyttötarkoituksesta.
Kirkkoherra esittelee johtokunnan esityksen kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää Yhteisvastuukeräyksen oman
seurakunnan 20%:n osuuden kohdentamisesta diakoniatyön
johtokunnan esityksen mukaisesti.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten
arviointi:
Yhteisvastuukeräyksen
oman
seurakunnan
20%:n
osuuden
kohdentamisesta
voi
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja myönteisiä
lapsivaikutuksia avustustoiminnan kohdistuessa lapsiperheille.

Asian käsittely: Kirkkoherra totesi, että johtokunnan esitystä ei ole vielä
saatavilla.
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Päätös

Yhteisvastuukeräyksen 20% osuus kohdennetaan oman
seurakunnan
diakoiniatyöhön
johtokunnan
tarkemmin
määrittelemällä tavalla.

85 §
ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ, ANNE AHOLAINEN
Seurakuntaneuvoston varajäsen Anne Aholainen on muuttanut
pois Martinseurakunnasta. Hän on näin ollen menettänyt
vaalikelpoisuutensa tässä seurakunnassa. Tämän johdosta
hänelle tulee myöntää ero luottamustehtävästä, vaikka hän ei ole
itse tehnyt eroanomusta.
Esitys

Seurakuntaneuvosto
myöntää
Anne
Aholaiselle
seurakuntaneuvoston varajäsenen tehtävästä.

eron

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi:
Eron myöntämisellä luottamustehtävästä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Ilmoitus Anne Aholaiselle.

Päätös

Esityksen mukaisesti

86 §
VS. DIAKONIATYÖNTEKIJÄ TAMARA PARTASEN SIJAISUUDEN JATKO
Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 15.3.2018 § 50
johtavalle diakoniatyöntekijälle Maria Rumpuselle virkavapautta
ajalle 1.4.2018 -30.3.2020 toisen tehtävän hoitamista varten.
Seurakuntaneuvosto päätti sijaisjärjestelyistä 15.3.2018 § 51
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 diakoniatyöntekijällä vaativuusryhmän 503 ja diakoniatyöntekijällä
vaativuusryhmän 502 mukainen palkka);
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2. nimetä diakoniassa Noora Nurmen vs. johtavaksi diakoniatyöntekijäksi 1.7.-31.12.2018 virkaa seuraavin palkkaeduin
(vaativuusryhmän 503 mukainen palkka).
Tamara Partasen palkkaus jouduttiin tekemään lyhyellä
aikataululla Maria Rumpusen virkavapauden ajoituksesta johtuen.
Hän on ollut seurakunnassa viransijaisena 1.4.2018 lähtien ja
päässyt hyvin työhön sisälle. Tamara Partasen sijaispäätöksen
määräaikaisuus johtui siitä, ettei tuolloin ollut tiedossa päätöstä
Martin- ja Mikaelinseurakuntien mahdollisesta yhdistämisestä
1.1.2019 alkaen. Vaikka normaalimenettely on laittaa sijaisuus
hakuun, tässä tilanteessa työn jatkuvuuden kannalta olisi
perusteltua palkata sama sijainen jatkamaan 1.1.2019-30.3.2020
väliseksi ajaksi. Diakoniatiimissä ovat kaikki viranhaltijat tällä
hetkellä sijaisia, joten edes sijaisjärjestelyiden osalta on tärkeää
saada pysyvyyttä työtilanteeseen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää jatkaa diakoniatyöntekijä Tamara
Partasen viransijaisuutta ajalle 1.1.2019-30.3.2020 edellisessä
päätöksessä mainituin palkkausperustein.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Diakonian viransijaisuutta koskevalla
päätöksellä
ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ilmoitus Tamara Partaselle, hallintovirastoon ja palkkatoimistoon.

Asian käsittely: Pekka Saarela ehdotti Seppo Muurisen kannattamana vs.
diakoniatyöntekijän sijaisuuden panemisen avoimeen hakuun
alkusyksystä. Keskustelun jälkeen pj. muutti päätösehdotustaan
siten, että vs. diakoniatyöntekijän virka pannaan avoimeen
hakuun alkusyksystä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti toimia muutetun
päätösehdotuksen mukaisesti.

87 §
SEURAKUNTASIHTEERIN VIRKA SEKÄ KESÄAJAN TYÖJÄRJESTELYT
Seurakuntasihteerit ovat olleet marraskuusta 2017 lähtien
seurakuntien työntekijöitä. Tehtävät on jaettu siten, että
sihteereille on Tuomiokirkkoseurakuntaa lukuun ottamatta ollut
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hoidettavanaan seurakuntaparit. Martin- ja Mikaelinseurakuntien
sihteerinä on toiminut Katriina Kosola. Mikäli seurakuntien
yhdistäminen olisi toteutunut 1.1.2019 lukien, Katriina Kosolasta
olisi tullut uuden Mikaelinseurakunnan seurakuntasihteeri. Tällä
hetkellä hänen esimiehenään toimii kirkkoherra Jouni Lehikoinen.
Seurakuntasihteerien virkojen palkkausmäärärahat olivat aiemmin
keskusrekisterin budjetissa. Organisaatiomuutoksen jälkeen
palkkausmäärärahat
ovat
olleet
seurakuntien
käytössä.
Seurakuntasihteerin vuosipalkka on n. 38.000 €, jonka lisäksi
tulevat muut henkilöstökulut (matkat, koulutukset ym.) sekä
toimintamäärärahat (toimistotarvikkeet ym.).
Seurakuntien koot ja sen myötä myös työmäärä vaihtelee eri
sihteereillä. Sihteerin tehtäviin kuuluu sekä seurakunnan sisäinen
toiminta
(sihteerin
tehtävät)
että
seurakuntalaisten
asiakaspalvelutyö. Käytännön kokemuksen pohjalta Maarian
jälkeen kaksi suurinta seurakuntaa (lähes 40.000 seurakuntalaista
ja kaksi suurta työyhteisöä) työllistävät sihteeriä liikaa eikä
seurakunnille ole tällä kuviolla mahdollista taata tasapuolisesti
kaikkia sihteeripalveluja. Ammattitaitoinen seurakuntasihteeri on
kuitenkin sekä asiakaspalvelun että seurakunnan organisaation
palvelun kannalta tärkeä työntekijä.
Tässä
tilanteessa
on
perusteltua
harkita
myös
Martinseurakuntaan oman täysaikaisen seurakuntasihteerin
palkkaamista.
Kun Martin- ja Mikaelinseurakunnilla on nyt
yhteinen virka, tulee käytännössä toisen seurakunnan perustaa
oma virka. Nykyinen yhteinen virka on ollut alun perin
keskusrekisterin virka, ja sen osalta on selvitettävä, miten virkaa
koskevat muutokset tulee käytännössä hallinnoida. Selvitettävä
on, lakkautetaanko nykyinen virka ja perustetaan kaksi kokonaan
uutta virkaa vai siirtyykö nykyinen virka toiseen seurakuntaan
suoraan ja toiseen seurakuntaan perustetaan uusi virka.
Seurakuntaneuvoston tulee tehdä viran perustamista koskeva
päätös ja vahvistaa tehtävänkuva. Virka tulee täyttää viimeistään
1.1.2019 lukien, kuitenkin mieluummin jo syksyn 2018 kuluessa.
Tehtävänkuvaa laadittaessa tulee arvioida myös miten
seurakunnan viestintätehtävät tullaan jatkossa hoitamaan. Osaaikaisen viestintäsihteerin määräaikainen palvelussuhde päättyy
31.12.2018.
Tämän
vuoksi
on
perusteltua
ajatella
viestintätehtävien
yhdistämistä
seurakuntasihteerin
tehtävänkuvaan.
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Seurakuntasihteerin lomasijaisuudet voidaan jatkossa hoitaa
Martin- ja Mikaelinseurakuntien keskinäisellä yhteistyöllä. Kesän
2018 osalta on sovittu niin, että seurakuntasihteerin ollessa
juhannuksesta lomalla 4 viikkoa seurakuntatoimisto on suljettu ja
puhelinpäivystys hoidetaan seurakuntien sisäisillä työjärjestelyillä.
Seurakuntasihteerien viimeisin hyväksytty tehtävänkuvaus on
liitteenä 1 § 87.
Esitys

Seurakuntaneuvosto
1. valtuuttaa kirkkoherran valmistelemaan seurakuntasihteerin
viran perustamista Martinseurakuntaan.
2. merkitsee tiedoksi seurakuntasihteerin vuosiloman aikaiset
sijaisjärjestelyt kesän 2018 osalta.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten
arviointi:
Seurakuntasihteerin
viran
perustamisen valmistelua ja sijaisjärjestelyjä koskevalla
päätöksellä
ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös

Keskustelun jälkeen päätettiin asia laittaa uuteen
valmisteluun, jossa otetaan huomioon kaikki eri mahdolliset
vaihtoehdot. Asia käsitellään 6.6. kokouksessa.

88 §
MÄÄRÄAIKAISET TEHTÄVÄT JA C-KANTTORIN VIRKA, LÄHETEKESKUSTELU
Seurakuntaneuvosto
teki
keväällä
päätökset
kahdesta
määräaikaisesta palvelussuhteesta, joiden määräaikaisuuden
perusteena oli 1.1.2019 mahdollisesti toteutuva seurakuntien
yhdistyminen. Määräaikainen, osa-aikainen viestintäsihteeri
palkattiin ajalle 1.8.2017-31.12.2018 (SN 6.6.2017 § 87) ja
Yrjänän toiminnanohjaaja ajalle 1.12.2017-31.12.2018 (SN
16.11.2017 § 154).
Sekä
viestintäsihteerin
että
Yrjänän
määräaikaiset
palvelussuhteet
on
rahoitettu
edellisten
vuosien
säästömäärärahoilla. Niiden varaan ei palvelussuhteita voida
kuitenkaan pitemmällä tähtäimellä laskea. Seurakuntaneuvoston
tulee viimeistään alkusyksystä tehdä suunnitelma Yrjänän
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toiminnan jatkosta sekä viestinnän järjestelyistä 1.1.2019 lukien
kun määräaikaiset palvelussuhteet päättyvät.
Muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä
kanttorin virka täytettiin määräaikaisesti 31.12.2018 asti.
Määräaikainen työntekijä jäi keväällä 2018 virkavapaalle, ja tällä
hetkellä tämän kanttorinviran tehtäviä hoitaa siviilipalvelusmies.
Myös tämän kanttorinviran jatkosta seurakuntaneuvoston tulee
viimeistään alkusyksyllä päättää.
Seurakuntaneuvoston
tulee
käydä
lähetekeskustelu
viestintäsihteerin,
Yrjänän
toiminnanohjaajan
ja
muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin
viran jatkosta. Ratkaisuissa tulee huomioida, että mikäli
seurakuntasihteerin
virka
perustetaan,
se
edellyttää
seurakunnalta
n.
20.000
€:n
suuruista
lisäystä
henkilöstömenoihin.
Esitys

Seurakuntaneuvosto
 Käy lähetekeskustelun viestintäsihteerin, Yrjänän toiminnanohjaajan ja muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa
edellyttävän kanttorin viran jatkosta sekä
 päättää, että em. tehtävien hoidon jatkosta päätetään
viimeistään seurakuntaneuvoston syyskuun kokouksessa.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Käytävällä lähetekeskustelulla ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös

Käytiin lähetekeskustelu ja asiaan päätettiin palata syyskuun
kokouksessa.

89 §
SEURAKUNTANEUVOSTON SYKSYN 2018 KOKOUSAJAT
Seurakuntaneuvosto
kokousaikataulunsa.
Esitys

vahvistaa

Seurakuntaneuvosto
vahvistaa
ajankohdat seuraavasti:

syys-

syksyn

ja

kevätkausittain

2018

kokousten

Keskiviikko 29.08. klo 18.00
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Torstai
Torstai
Torstai
Keskiviikko

27.09.klo 18.00
18.10. klo 18.00
15.11. klo 18.00
12.12. klo 18.00

Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
Seurakuntaneuvoston
työjaosto
kokoontuu
edeltävänä maanantaina seuraavasti:

kokousviikkoa

Maanantai 20.08. klo 16.00
Maanantai 17.09. klo 16.00
Maanantai 08.10. klo 16.00
Maanantai 05.11. klo 16.00
Maanantai 03.12. klo 16.00
Kokouspaikka on Martin seurakuntatalo.

Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella
Lapsivaikutusten arviointi: Kokousaikataulujen vahvistamisella ei
ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Päätös

Esityksen mukaisesti

90 §
KIRKKOHERRAN TYÖNOHJAUS
Työyhteisössä on todettu tarpeelliseksi käydä ulkopuolisen
konsultin johdolla työskentely, jossa yhtäältä työstetään
seurakuntien yhdistämisprosessin herättämiä kokemuksia ja
toisaalta suunnataan katse työyhteisön ja toiminnan kehittämiseen
tulevaisuudessa.
Tuomiokapituli kustantaa kaksi työskentelykertaa. Jos ja
luultavasti kun työskentely jatkuu pidempään, seurakunta vastaa
itse jatkokustannuksista.
Tuomiokapituli on nimennyt konsulteiksi Antti Sipolan Tampereelta
sekä Kaisa Rauman tuomiokapitulista. Antti Sipolan ehdotus oli,
että työskentelyyn liitettäisiin kirkkoherran henkilökohtainen 10
kerran työnohjaus, joka toteutuu 5 x 1,5 tunnin työskentelynä. Se
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aloitettaisiin jo 14.5. ja työyhteisön ensimmäinen kokoontuminen
olisi 30.5.
Työnohjauksella olisi erityisesti tässä tilanteessa suuri merkitys
kirkkoherran työn tukena työyhteisön ja seurakunnan
kehittämistyössä. Kustannukset ovat 350 €/1,5 tuntia eli yhteensä
1.750 €. Antti Sipola tulee tapaamisiin Tampereelta.
Varapuheenjohtaja johtaa asian käsittely ja kirkkoherra poistuu
kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Esitys

Seurakuntaneuvosto myöntää em. työnohjauksen kirkkoherralle
ja
kustannukset
maksetaan
seurakuntaneuvoston
kustannuspaikalta 1032900810.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Lapsivaikutusten arviointi: Työnohjauksen myöntämisellä ei ole
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Asian käsittely: Pj poistui tämän käsittelyn ajaksi ja varapj. Seppo Muurinen
johti kokousta.
Päätös

Esityksen mukaisesti

91 §
JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esitys

Käsitellään jäsenten esille ottamat asiat.

Asian käsittely: Pekka Saarela teki seuraavan aloitteen: Viron viettäessä 100vuotisjuhlavuottaan Martin seurakuntaneuvoston tulee tehdä ystävyysmatka Suure Jaanin seurakuntaan sekä tutustumaan EteläViron kirkkoihin. Bussiin voidaan ottaa mukaan Martin kirkkokuoro
ja Viro-tukiryhmä. Kuoro voisi matkan aikana antaa pari konserttia
sopivissa alueen kirkoissa.
Perusteluja:
- meillä on ollut puhetta piknik-matkasta seurakuntaneuvoston
kauden päätteeksi. Ystävyysseurakuntamatkalla voidaan toteuttaa
laajemmin seurakunnallisia tavoitteita. Päivämatkalla ainoa tavoite
lienee neuvoston keskinen seurustelu ja mahdolliset katsaukset
menneeseen ja tulevaisuuden hahmottaminen. Keskustelut voidaan sisällyttää myös Viron matkaan.
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- vertailun vuoksi palautan mieliin, että Mikaelin seurakuntaneuvosto tekee matkan joka vuosi. Tänä vuonna he matkaavat Unkariin.
- Henrikin seurakuntaneuvosto tekee syksyllä matkan Tartoon.
- käyttämättömiä toimintarahoja on joka vuonna harmittavan paljon. Nyt on idea todellisesta seurakunnallisesta ohjelmasta, joka
edistää monia tavoitteita
Päätös:

Valtuutettiin työjaosto valmistelemaan asiaa eteenpäin.

92 §
MUUTOKSEN HAKU
Oikaisuvaatimusosoitus sekä
tarkastettuun pöytäkirjaan.

muutoksenhakuohjeet

liitetään

93 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.38.

Vakuudeksi:

Tuomo Norvasuo, pj.

Hannu Jaatinen, siht.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Kaj Engblom
Kaj Engblom

Liisa Fredriksson
Liisa Fredriksson
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