Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 11/2013

Kirkkoneuvosto

Aika:

Keskiviikkona 11.12.2013 klo 18.00–19.00

Paikka:

Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Ruska Antti, vpj
Iho Irma
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Mäkinen Karoliina
Nieminen Matti
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Knuutila Seppo
X
Haapanen Maarit
X
Kunnia Marjo
X
Pölönen Hannu
X
Pykäri Arja
X
Nieminen Jukka
X
Koisti Ritva
X
Muuri Kalle
X
Viitaniemi Annikka
X
Määttänen Iiris
X
Gustafsson Pekka
Hyttinen Marjatta, kv. pj.
X
xxxxx
Määttänen Annika, kv. vpj. X
xxxxx
Eriksson Marjut, tal.joht.
X
xxxxx

Läsnä

X

174 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
175 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran esitys:

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

176 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Karoliina Mäkinen
ja Matti Nieminen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 13.12.2013 klo 15.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 16.12.2013 – 7.1.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Karoliina Mäkinen ja
Matti Nieminen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 13.12.2013 klo 15.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 16.12.2013 – 7.1.2014 klo 9–15.

177 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään toimistosihteerin anomus hoitovapaasta/osittaisesta
hoitovapaasta ja siivoojan sijaisen palkkaaminen.

178 §
Projektiyhteyshenkilön nimittäminen Salon seurakunnan siirtyessä Kirkon Palvelukeskukseen
Salon seurakunta on aikanaan ilmoittanut Kirkkohallitukselle siirtyvänsä
Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 1.1.2015 lukien.
Siirtymisen valmistelu alkaa jo vuoden 2014 alussa ja Kirkon
Palvelukeskus pyytää seurakuntia nimittämään projektiyhteyshenkilön ja
hänelle varahenkilön siirtymisen organisoimiseksi ja koordinoimiseksi
seurakunnassa. Projektiyhteyshenkilön lisäksi seurakunnasta nimetään
myöhemmin myös talous- ja henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöt ja heille
varahenkilöt, jotka toimivat myös siirtymävaiheen jälkeen seurakunnan
ja KIPA:n välisessä tiedonkulussa tukihenkilöinä.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää nimetä Kirkon Palvelukeskukseen siirtymisen
projektiyhteyshenkilöksi toimistopäällikkö Marika Aholan ja hänen
varahenkilökseen talousjohtaja Marjut Erikssonin.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

179 §
Kiinteistötoimen organisaatiotarkistus 1.1.2014 lukien
Salon seurakunnan hautaus- ja kiinteistötoimen kehittäminen ja
organisaation tarkistukset vastaamaan käytäntöä ja toteutuneita

muutoksia on jatkuva prosessi. Organisaatiota on viimeksi tarkistettu
kesäkuussa 2013.
Sen jälkeen tehtyjen järjestelyjen mukaan on tarkoituksenmukaisempaa
järjestää kiinteistötoimen organisaatio liitteen 1 mukaisesti.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hautaus- ja kiinteistötoimen
organisaatiomuutoksista oheisen liitteen 1 mukaisesti.
Tehtävänkuvaukset tarkistetaan vastaamaan organisaatiota. Tehdyt
muutokset eivät aiheuta vaativuusryhmätarkistuksia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että tullakseen voimaan 1.1.2014 asia
käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja lähetetään tiedoksi kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokuntaan.

180 §
Kirkon sopimusratkaisun mukainen mahdollisuus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi 1.4.2014
lukien
Lomarahavapaa otetaan KirVesTes:een sopimusmääräykseksi 1.4.2014
lukien. Lomarahavapaata voidaan käyttää esim. seurakunnan toiminnan
turvaamiseen silloin, kun haetaan säästökeinoja talouden
tasapainottamiseksi. Lomarahavapaalla voidaan myös tukea
työntekijän/viranhaltijan työssä jaksamista.
Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi perustuu työnantajan ja
työntekijän/viranhaltijan väliseen sopimukseen ja lomarahan
vaihtamisesta vapaaksi on sovittava lomarahan maksuvuonna 30.4.
mennessä. Vapaa annetaan lomarahan maksuvuoden tai seuraavan
kalenterivuoden aikana.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää ottaa Salon seurakunnassa käyttöön
mahdollisuuden lomarahavapaisiin seuraavin ehdoin:
- lomarahavapaan pitäjälle ei palkata sijaista
- lomarahavapaan takia ei työntekijälle/viranhaltijalle tai muille saa
muodostua ylitöitä
- lomarahavapaat pidetään vuosilomapäivien jälkeen
- lomarahavapaat hyväksytään vuosilomien hyväksynnän yhteydessä

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

181 §
Henkilöstöasia (Opintovapaa-anomus)

182 §
Muut asiat (hoitovapaa ja lupa sijaisen palkkaamiseen)
183 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Iiris Määttänen antoi selvityksen nuorisotyön johtokunnan
kokouksesta
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori
Tiinakaisa Honkasalon Salon seurakunnan seurakuntapastorin
viransijaiseksi ajaksi 3.3.2014–31.1.2015.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

184 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 13.12.2013

Karoliina Mäkinen

Matti Nieminen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.12.2013–7.1.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
16.12.2013–7.1.2014.
Salossa 8.1.2014

Virva Koski

