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MASKUN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA:

Tiistai 27.11.2018 klo 18

KOKOUSPAIKKA:

Maskun seurakuntatalo

LÄSNÄ

Jouko Henttinen
Kaija Järä
Rauno Aulio
Mauri Halme
Pirkko Helenius
Kari Hujala
Irina Kalleinen
Pekka Koskinen
Riitta Mäki-Turja-Grönroos
Tapio Saarinen
Asko Tuunanen
Tarja Tähkäpää
Pertti Veräjänkorva

pj
vpj. pj.
jäsen
varajäsen (Taru Liimatan)
jäsen
”
”
varajäsen (Jarmo Nurmen)
jäsen
”
”
”
”

Kai Sinkkonen
Seppo Uotila
Kari Sipilä

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
pöytäkirjanpitäjä

Taru Liimatta
Jarmo Nurmi

jäsen
”

POISSA

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Virsi 160
90 § Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
91 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
92 § Pöytäkirjantarkistajien valinta.
Päätösehdotus: Tämän pöytäkirjan tarkastavat Tarja Tähkäpää ja Kaija Järä.
Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastavat Tarja Tähkäpää ja Kaija Järä.
Muutoksenhaku: Koskee valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.
93 § Asialistan hyväksyminen.
Tämän kokouksen päätökset on valmisteltu LAVA – ohjeistuksen mukaan (KJ
23:3 §) ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18-vuotiaisiin, on se myös
otettu huomioon valmistelussa ja ilmoitettu päätöksen edellä.
Päätösehdotus: Hyväksytään asialista
Muutoksenhaku: Koskee valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.
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94 § Seppeleenlaskijat itsenäisyyspäivänä 2018. JH.
Itsenäisyyspäivänä pidetään kaksi jumalanpalvelusta, klo 10 Lemun kirkossa ja
klo 12 Maskun kirkossa, ja näiden jälkeen lasketaan yhdessä kunnan edustajien
kanssa seppeleet sankarivainajien haudoille ja Karjalaan jääneiden
muistokiville. Lisäksi lasketaan seppeleet Askaisten kirkkomaalle n. klo 11.20
sekä Askaisten Ritaripuiston muistokivelle.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan seppelten laskijoiksi
Askaisten hautausmaalle 2 henkilöä, Lemun hautausmaalle 2 henkilöä ja
Ritaripuistoon 1 henkilön sekä Maskun hautausmaalle 2 henkilöä.
Päätös: Masku Tapio Saarinen ja Kai Sinkkonen, Askainen Pertti Veräjänkorva
ja Asko Tuunanen, Lemu Seppo Uotila ja Hanna Vesterinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

95§ Rahavarojen sijoittaminen ja niistä johtuvat käyttöoikeudet. KS.
Kirkkovaltuuston 12.12.2017 hyväksymän taloussäännön 7 §:n mukaan
Seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta. Pankkitilien
avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto.
Talouspäällikkö valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen
kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä.”
sijoitustoiminnasta 13 §:n mukaan ”
Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvosto
voi siirtää ohjesäännöllä tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa
toimivaltaa talouspäällikölle. Tämän viranhaltijan tulee tehdä kirjallinen päätös
sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle päätetyllä
tavalla. Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston
vastuullisen sijoittamisen ohjeita.”
Rahalaitokset haluavat välillä päivitetyn version talouspäällikön
käyttöoikeuksista ja sijoitusvaltuuksista. Nykyinen valtuutus on ollut voimassa
10.4.2012 lähtien. Talouspäällikkö voi nykyisen valtuuksien nojalla tehdä
sijoituksia haudanhoitorahaston ja toimeksiantojen varoista obligaatioihin, jvkllainoihin (debentuurit, hybridilainat tms.) sekä sijoitusrahastoihin. Valtuuksia on
käytetty vähän. Perusteena uusille sijoitusmuodoille on ollut paremman tuoton
saaminen. Uutena sijoitusmuotona on tarkoitus ottaa käyttöön suorien
osakesijoitusten tai sijoitukset osakerahastoihin. Osa toimijoista vaatii, ettei
valtuutus ole kolmea kuukautta vanhempi.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään
sijoituspäätöksiä haudanhoitorahaston ja toimeksiantojen varojen osalta myös
jvkl -lainoihin ja näihin verrattaviin instrumentteihin sekä hankkimaan osakkeita
taikka sijoitusrahasto-osuuksia. Tarvittaessa talouspäällikkö voi myös avata
arvo-osuustilejä ja pankkitilejä näihin tarkoituksiin sekä siirtää pankkien välillä
arvo-osuustilejä. Talouspäällikkö voi myös tehdä talletuksia seurakunnan
nimiin. Sijoitusrahasto-osuuksia talouspäällikkö voi myös lunastaa tai tehdä
ilman erillistä valtuutusta. Tehdyistä sijoituksista muihin kuin talletuksista
pankkeihin tulee tehdä viranhaltijapäätös ja antaa tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
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Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
96 § Pankkitilien lopettamiset. KS.
Seurakunnalla on jäänyt käyttämättömäksi tilejä, joille nykyään ei enää makseta
korkoa. Lisäksi nämä tilit pitää kuitenkin kirjanpidossa selvittää. Nyt
lopetattavat tilit ovat vanhoja tuottotilejä, joille aikaisemmin on maksettu
parempaa korkoa. Lisäksi niillä saattoi olla nostorajoitteita maksuttomien
nostojen määrässä.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää lopettaa tuottotilit:
FI17 5229 0960 9023 22 / OKOYFIHH ja siirtää varat tilille FI67 5229 0920
0030 21 / OKOYFIHH. Saldo 21.11.2018 ti
30 367,30
FI31 5229 0960 9022 64 / OKOYFIHH ja siirtää varat tilille FI33 5259 0440
0004 76 / OKOYFIHH. Saldo 21.11.2018 ti
32 388,44
FI75 5259 0460 9000 19 / OKOYFIHH ja siirtää varat tilille FI33 5259 0440
0004 76 / OKOYFIHH . Saldo 21.11.2018 ti
3 735,78
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

97§ Varhaisen tuen malli Maskun seurakunnassa. JH, KS. (liite 1)
Työlainsäädäntö (ja tuomiokapituli) edellyttävät, että jokaisessa seurakunnassa
on valmisteltu yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa Varhaisen
tuen malli, joka sisältää myös asiallisen kohtelun kuvauksen. Hyväksytty malli
on lähetettävä tuomiokapitulille tiedoksi 31.1.2019 mennessä.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuojelutoimikunnan ja
työntekijöiden yhdessä laatiman ohjeistuksen Varhaisen tuen malliksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
98 § Maa-kauppa Eila ja Seppo Uotilan kanssa KS. (liite 2).
121 § Määrä-alan myynti. KS. (liite 4) KIRKKONEUVOSTO
Seppo Uotila on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Lemun pappilan tontista n. 300
neliömetrin suuruisen alueen. Alueella on muutama pensas sekä nurmikkoa.
Mahdollinen myynti ei haittaa seurakunnan toimintaa. Talouspäällikkö on tutustunut
alueeseen yhdessä Seppo Uotilan kanssa. Kunta myy rakentamattomia tontteja 15
euron neliöhinnalla mihin sisältyy rakennusoikeus, mutta mahdollisen tonttikaupan
myötä rakennusoikeus ei muuttuisi kummallakaan tontilla.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää myydä määräalan Seppo Uotilalle 7 euron
neliöhinnasta ja kaupasta aihetuvat kauppakirja ja muut lohkomiskulut hoitaa ostaja.
Päätös: Kirkkoneuvosto tarkensi hintaa 10 €/neliöltä, muilta osin esitys hyväksyttiin.

Seurakunta on tehnyt noin 300 m2 määräalan kauppakirjan Lemun pappilan
tilasta 3000 hinnasta. euron. Kauppahintaa ei ole vielä suoritettu, koska
lopullinen hinta määräytyy lohkomistoimituksessa. Kauppakirja on
allekirjoitettu 12.9.2018 ja ostaja suorittaa kaupasta aihetuvat kaupankäynti ja
lohkomiskulut.
Kauppakirjassa on ilmennyt virhe ja se havaittiin liian myöhään.
Maanmittauslaitos edellyttää, että asiasta tehdään korjaus kauppakirjaan.
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Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Eila ja Seppo Uotilan
kanssa laaditun määräalankauppakirjan ja sen oikaisun hyväksymistä. Asia
alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Seppo Uotila ei osallistunut asian käsittelyyn
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
Muutoksenhaku: Koskee valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.
99 § Lähiesimiesjärjestelmän täydentäminen. KS
Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2017 alusta
lukien. Taloustoimistossa työskenteli tällöin myös taloussihteeri. Hän siirtyi
toiseen seurakuntaan vuoden 2017 elokuusta lukien ja virkavapaalle.
Taloussihteerin virka päätettiin lakkauttaa, koska viranhaltija ei palannut
takaisin virkavapaalta. Talouspäällikkö on hoitanut taloustoimiston tehtäviä
yksin siitä ajankohdasta lukien. Määräraha osa-aikaiselle toimistotyöntekijälle
oli vuoden 2018 budjetissa. Osa-aikaista työntekijää ei olla kuitenkaan palkattu,
koska on haluttu seurata työtilanteen kehittymistä ja tehtävien jo aikaisemmin
suoritettua siirtoa lähiesimiehille. Samoin työmenetelmiä on kehitetty ja pyritty
vähentämään samojen tietojen käsittelyä.
Esimiestyöskentely on kuitenkin kärsinyt muuttuneesta tilanteesta, koska Kirkon
palvelukeskus toimii kuitenkin keskitetysti ja seurakunnassa on vain yksi
yhteyshenkilö. Tulevaisuudessa tuleva palkkausuudistus aiheuttaa myös
jääviysongelman, koska lähiesimies toimii myös seurakunnan palkkaesimiehenä
ja edustaa suoraan seurakuntaa neuvottelussa.
Yhtenä ratkaisuna on, että kiinteistöpuolen henkilökunnasta nimetään Eira
Nokkala lähiesimieheksi ja hän ottaa vastatakseen talouspäällikön suorittamat
henkilöstöesimiestehtävät kiinteistöpuolelle. Hänellä on esimiestoimintaa
tukevaa koulutusta jo aikaisemmin. Lisäksi hänellä on työkentästä laaja-alaisin
kokemus seurakunnan kiinteistöistä, johtuen sijaistamistarpeista myös Maskun
kiinteistöissä.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää nimetä Eira Nokkalan lähiesimieheksi
1.1.2019 lukien yhden vuoden ajaksi. Järjestely voidaan vakinaistaa, jos
järjestely osoittautuu toimivaksi. Peruspalkkaan lisätään esimieslisä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
100 § Toimintasuunnitelma ja talousarviot vuodelle 2019 – 2021. JH, KS (oheisaineistona)
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä toimintasuunnitelman ja
talousarvion 2019–2021 ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kolkankävijöiden talousarvioavustusta
korotettiin 5.500 euroon.
Muutoksenhaku: Koskee valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.

101 § Koulutussuunnitelma 2019. JH, KS (liite 3)
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman
vuodelle 2019.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
102 § Lauri ja Kerttu Haleniuksen kuolinpesän jakokirja (oheisaineistona)
Ositus- ja perinnönjakosopimus on allekirjoitettu Maskussa 5.11.2018.
Seurakunnan puolesta sopimuksen allekirjoitti talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto
päätti kokouksessa 13.3.2018 olla moittimatta testamenttia ja tämän mukaisesti
talouspäällikkö on allekirjoittanut sopimuksen. Kerttu Halenius oli laatinut
keskinäisen testamentin, jonka mukaan seurakunta saa kuolinpesästä osuuden
hänen kuoltua. Puolisolla oli täysi omistusoikeus koko omaisuuteen.
Seurakunnan osuudeksi on vahvistettu 6.225,98 euroa.
Testamentissa oli seuraava ehto: ” Edellytämme, että viimeksi jääneen kuoltua
hänet edellä mainituin varoin vaatimattomin, mutta hartain menoin siunataan
haudan ja että seurakunta hoitaa hautapaikan.
Seurakunta voi mielestäni tehdä poikkeuksen voimassaolevaan haudanhoitojen
tekemiseen siten, että seurakunta tekee 2x kymmenen vuoden + viiden vuoden
haudanhoitosopimuksen Lauri ja Kerttu Haleniuksen haudalle 1.1.2019 lukien.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee jako-osuuden 6.225,98 euroa tietoon
saaduksi ja päättää tehdä 2x10 vuoden á 1000 euroa + 1x viiden vuoden 500
euroa yhteensä 2.500 euroa haudanhoitosopimuksen Kerttu ja Lauri Haleniuksen
haudalle. Loppuosa 3.725,98 siirretään diakoniarahastoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

103 § Kappalaisen viran täyttäminen. JH. (liite 4)
Kirkkoneuvosto valitsi suunnitteluryhmän kappalaisen viran valmisteluun
30.10.2018 kokouksessa (§71/2018). Suunnitteluryhmään valittiin kirkkoherra,
Pirkko Helenius, Kai Sinkkonen ja Seppo Uotila. Ohessa esitetään ryhmän
suunnitelma (mm. aikataulu, profilointi ja hakutapa) kirkkoneuvoston päätöstä
varten.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman ja lähettää sen tiedoksi
tuomiokapitulille jatkotoimenpiteitä varten.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Koskee valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.
104 § Diakoniatyön apurahat. JH (liite 5; ei lähetetä).
Diakoniatiimi on jakanut Maskun seurakunnan hallinnoimia, harkinnanvaraisesti
haussa olevia apurahoja hakijoiden tarpeen mukaan. Esitän heidän ehdotuksensa
neuvoston hyväksyttäväksi.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää jakaa apurahat esityksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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105 § Ilmoitusasiat
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset; (liite 6; ei lähetetä)
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätöksiä; (liite 7; ei lähetetä)
3. Seurakuntavaalien 2018 tulos (liite 8)
106 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Kirkkovaltuuston kokous 11.12.2018
107 § Muutoksenhakuohjeen antaminen.
Puheenjohtaja antaa KL:n 24:3 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen.

108 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00. Virsi 548.
JOUKO HENTTINEN
Jouko Henttinen
kirkkoneuvoston pj.

KARI SIPILÄ
Kari Sipilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
KAIJA JÄRÄ
Kaija Järä

TARJA TÄHKÄPÄÄ
Tarja Tähkäpää

