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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

13.6.2012 klo 18.00 - 19.25

Paikka

Seurakuntakeskus, kokoussali

Osallistujat:
Jäsenet

poissa
poissa

poissa

Muut osallistujat
poissa

Marttinen Arto
Teräslahti Liisa
Haakana Leena
Hirvonen Esa
Kesäniemi Leena
Koistinen Sirpa
Pihkala Arno
Pöyhönen Sari
Rahkonen Tuula
Sopanen Hannu
Vepsä Kari
Vento Leena
Vitikainen Tuula

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Paakki Sirpa

KV:n puheenjohtaja
KV:n varapuheenjohtaja
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Sirpa Koistisen varajäsen
Leena Kesäniemen varajäsen

120
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden.

121
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu tai toimitettu 6.6.2012.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Vepsä ja Sari Pöyhönen.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 14.6.2012 klo 13 jälkeen talousjohtajan
työhuoneessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

123
Ääntenlaskijat
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

124
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin:
- poistettiin § 126 : Eroanomus,
- lisättiin § 143: Y-säätiön asunnon irtisanominen,
§ 144: Lausunnon antaminen Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan
johtosääntöön sekä § 147: Isoispalkkiot.

125
Kirkkovaltuuston 6.6.2012 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuus ja
täytäntöönpanokelpoisuus
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki
Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu mm. kirkkovaltuuston päätösten
laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. (KL 10:1, 10:6 §).
Kirkkoneuvosto päätti 12.6.2002, että kirkkoneuvosto valtuuston kokousta
seuraavassa kokouksessa käsittelee sopivaksi katsomallaan tavalla valtuuston
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pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia ja
täytäntöönpanokelpoisia.
Kirkkovaltuusto kokoontui 6.6.2012. Pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston kokouksen 6.6.2012 päätökset
lainmukaisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

126
Avoimet tai määräaikaisesti täytetyt virat tai työsopimussuhteet
Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen
Henkilöstömenojen osuus seurakunnan menoista oli vuoden 2011
tilinpäätöksessä 61 % ja verotuloista oli 64 %. Luvut ovat vastaavat kuin
keskimäärin Suomen seurakunnissa. Jotta henkilöstömenojen osuus saadaan
säilymään nykyisellä tasolla, on jokainen virka tai tehtävä ja sen tarpeellisuus
harkittava erikseen. Virkaa tai tehtävää vakinaisesti täytettäessä tehdään noin
20 - 30 vuoden menopäätös.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää merkitä perustelut tiedoksi käsiteltäessä seuraavia
kohtia.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

127
IV kappalaisen viran täyttäminen
Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen
Seurakuntamme 11 papin virasta on IV kappalaisen virkaa lukuun ottamatta
kaikki täytetty vakinaisesti. Kolme vakinaista papinviranhaltijaa on pitkillä
virkavapauksilla ja kahta virkaa hoitavat määräaikaiset sijaiset.
Tuomiokapituli on antanut seurakunnallemme luvan 31.10.2012 saakka pitää
IV kappalaisen virka täyttämättä. Marraskuun 2012 alusta IV kappalaisen
virka on joko esitettävä lakkautettavaksi tai jätettävä täytettäväksi.
IV kappalaisen viran täyttäminen olisi järkevää tässä vaiheessa, koska
lähivuosien aikana kaksi muuta kappalaisen virkaa vapautuu eläköitymisen
vuoksi. Lähivuosina myös seurakuntapastoreista yksi jää eläkkeelle.
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Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulia julistamaan IV kappalaisen
viran haettavaksi (KJ 6:21).

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

128
Nuorisotyöntekijän virka
Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen
Nuorisotyöntekijän virka vapautui kesäkuussa 2011 viranhaltijan
irtisanoutumisen vuoksi. Sen jälkeen virkaa on hoidettu määräaikaisesti ja
viimeisin määräys on voimassa 31.8.2012 saakka.
Seurakunnassamme on yhteensä seitsemän nuorisotyöntekijän virkaa, joista
yksi virka on vailla vakinaista viranhaltijaa. Yksi viroista on
erityisnuorisotyöntekijän virka ja kuusi nuorisotyöntekijän virkaa, joista kolme
on sijoitettu varhaisnuorisotyöhön.
Ikäluokat pienenevät ja se näkyy mm. seuraavan vuoden rippikoululaisten
määrässä. Tästä syystä virkaa ei esitetä täytettäväksi vakinaisesti, vaan
jatketaan määräaikaisuutta 31.12.2012 saakka. Syksyn aikana kartoitetaan
nuorisotyöntekijöiden tehtävät ja vasta sen jälkeen päätetään viran
täyttämisestä tai lakkauttamisesta.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää määrätä ………. hoitamaan suostumuksellaan
nuorisotyöntekijän avointa virkaa ajaksi 1.9. – 31.12.2012. Palkkaus säilyy
ennallaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

129
Kirkkoherranviraston kanslistin viran lakkauttaminen
Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen
Kirkkoherranvirastossa on tällä hetkellä toimistonhoitajan ja neljä kanslistin
virkaa.Yksi kanslistin viroista on ollut vailla vakinaista viranhaltijaa 1.10.2007
lähtien. Viran tehtävät on siirretty muille viranhaltijoille. Tämä virka esitetään
lakkautettavaksi.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherranviraston
vapaana oleva kanslistin virka lakkautetaan 31.12.2012 lähtien.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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130
Kirkkoherranviraston osa-aikaisten kanslistien sijaisuus
Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen
Kirkkoherranviraston viidestä virasta on kolme vakinaisesti täytetty:
toimistonhoitajan virka ja kaksi kanslistin virkaa.
-----Näiden osa-aikaisuuksien hoitamiseksi kokoaikaisesti jatketaan määräaikaista
virkasuhdetta 31.12.2012 saakka.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää määrätä …… hoitamaan suostumuksellaan kahden
vakinaisen kanslistin osa-aikaista virkavapautta 31.12.2012 saakka. Työaika ja
palkkaus säilyvät nykyisellään.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

131
Kirkkoherranviraston määräaikaisen kanslistin viran haettavaksi julistaminen
Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen
Toinen kanslistin viroista on ollut vailla vakinaista viranhaltijaa 1.9.2009
lähtien. Viran tehtäviä on hoidettu useilla määräaikaisilla palvelussuhteilla.
Tämän viran tehtäviin kuuluu pääasiallisesti huolehtia hautaamiseen ja
hautainhoitoon liittyvän reskontran hoitamisesta ja osallistua tarvittaessa
kirkkoherranviraston muihin tehtäviin.
Viran vakinaista täyttämistä ei esitetä, koska 1.1.2016 alkaen seurakuntamme
liittyy KIPA-palvelukeskukseen ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut
tuotetaan keskitetysti seurakunnille palvelukeskuksesta. Talous- ja
henkilöstöhallinnossa työskentelee tällä hetkellä viisi vakinaista viranhaltijaa,
joille tulee voida osoittaa ainakin osittain uusia tehtäviä vuodesta 2016 alkaen.
Kanslistin virka (reskontranhoitaja) julistetaan haettavaksi ja täytetään
määräajaksi 1.9.2012 – 31.12 2015.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää julistaa kanslistin (reskontranhoitaja) viran haettavaksi
ja täytettäväksi määräajaksi 1.9.2012 – 31.12.2015 oheisen hakuilmoituksen
mukaisesti. Palkkaus vaativuusryhmän 402 mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2012

8 (14)

13.6.2012
132
Kurssikeskuksen johtajan virka
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Kurssikeskuksen johtajan virka vapautuu 1.7.2012 alkaen eläkkeelle jäämisen
vuoksi. Nykyinen virka esitetään lakkautettavaksi ja tilalle perustetaan
käytännönläheisempi emännän tms. virka. Uuden viran tehtävät määritellään,
laaditaan uusi johtosääntö ja uusi virka julistetaan haettavaksi ja täytettäväksi
vuoden 2013 alusta lukien. Valmistelujen ajaksi emännän työsopimussuhteista
tehtävää jatketaan 31.12.2012 saakka.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää
a) palkata ……….. määräajaksi työsopimussuhteiseen emännän tehtävään
31.12.2012 saakka;
b) perustaa suunnitteluryhmän valmistelemaan kurssikeskuksen kehittämistä
ja markkinointia sekä kurssikeskuksen toiminnassa tarvittavaa virka- ja
tehtävärakennetta.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

133
Rakennusmestarin virka
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Rakennusmestarin virka vapautui 1.6.2011 eläkkeelle jäämisen vuoksi. Viran
tehtäviä on hoitanut …
Rakennusmestarin virka esitetään lakkautettavaksi ja tilalle esitetään
perustettavaksi kiinteistöpäällikön virka. Uuden viran tehtävät määritellään ja
laaditaan uusi johtosääntö. Valmistelujen ajaksi rakennusmestarin
määräaikaista virkasuhdetta hoitaa ……. 31.12.2012 saakka.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää
a) että, virkamuutosta koskevien valmistelujen ajaksi rakennusmestarin
virkaa määrätään hoitamaan ……………. 31.12.2012 saakka.

Päätös

134

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2012

9 (14)

13.6.2012
Seurakuntakeskuksen vahtimestarin virka
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Seurakuntakeskuksen vahtimestarin virka vapautui 1.8.2011 alkaen eläkkeelle
jäämisen vuoksi. Tämän jälkeen tehtävät on hoitanut määräaikainen
työsopimussuhteinen siivooja-vahtimestari. Määräaikainen sopimus päättyy
31.8.2012.
Seurakuntakeskuksen vahtimestarin virka esitetään lakkautettavaksi ja tehtäviä
hoitamaan palkataan työsopimussuhteinen siivooja-vahtimestari.
Työsopimussuhteinen kokoaikainen tehtävä julistetaan haettavaksi ja täytetään
1.9.2012 alkaen siten, että tehtäviin sisällytetään velvollisuus siirtyä
tarvittaessa myös seurakunnan muihin kiinteistöihin vastaaviin tehtäviin.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää
a) esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntakeskuksen vahtimestarin virka
lakkautetaan 31.12.2012 lähtien;
b) julistaa haettavaksi ja täytettäväksi työsopimussuhteinen siivoojavahtimestarin tehtävä 1.9.2012 alkaen. Tehtävään sisällytetään velvollisuus
suorittaa tarvittaessa vastaavia tehtäviä myös muissa seurakunnan
kiinteistöissä. Palkkaus vaativuusryhmän 303 mukaisesti.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

135
Seurakuntamestarin virka (kiertävä suntio)
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Seurakuntamestarin (kiertävä suntio) virka on ollut irtisanoutumisen vuoksi
avoinna 12.6.2010 lähtien. Viran tehtävät on hoitanut useilla määräaikaisilla
määräyksillä ………..
Seurakuntamestarin virkaa määrätään hoitamaan ……… ajaksi 1.9. –
31.12.2012. Syksyn aikana tarkastellaan koko henkilöstön tehtävät ja
mahdollisesti myös jumalanpalvelusaikojen porrastus voi tuoda muutoksia
kirkonpalvelushenkilökunnan tehtäviin.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää määrätä ………. hoitamaan seurakuntamestarin
avointa virkaa määräajaksi 1.9. – 31.12.2012. Palkkaus vaativuusryhmän 401
mukainen, yleinen säännöllinen työaika.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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136
Olavinkulman siivooja-vahtimestari
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Olavinkulman siivooja-vahtimestarin työsopimusuhteinen tehtävä on ollut
ilman vakinaista hoitajaa 1.6.2011 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tehtävää on hoitanut ………...
……….. kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 1.9.2012
alkaen siten, että tehtäviin sisällytetään velvollisuus siirtyä tarvittaessa myös
seurakunnan muihin kiinteistöihin.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää palkata …………. hoitamaan Olavinkulman
työsopimussuhteista siivooja-vahtimestarin tehtävää 1.9.2012 alkaen
toistaiseksi. Palkkaus vaativuusryhmän 303 mukaisesti ja yleinen säännöllinen
työaika.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

137
Hautausmaan seurakuntamestari
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Hautausmaan seurakuntamestarin työsopimusuhteinen tehtävä on ollut ilman
vakinaista hoitajaa 1.3.2012 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tehtävää
hoitaa …………. määräaikaisella sopimuksella 31.8.2012 saakka.
………… kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 1.9.2012
alkaen siten, että tehtäviin sisällytetään velvollisuus siirtyä tarvittaessa myös
seurakunnan muihin kiinteistöihin. Työaika ja palkkaus nykyinen.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää palkata …………… hoitamaan hautausmaan
seurakuntamestarin työsopimussuhteista tehtävää 1.9.2012 alkaen toistaiseksi.
Tehtävään sisällytetään velvollisuus suorittaa tarvittaessa vastaavia tehtäviä
seurakunnan muissa kiinteistöissä. Palkkaus vaativuusryhmän 401 mukaisesti,
yleinen säännöllinen työaika.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

138
Lastenohjaajan sijaisuus
Valmistelija: lapsityön työalajohtaja Pirjo Tiippana ja talousjohtaja Sirpa Paakki

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2012

11 (14)

13.6.2012
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen

Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää ottaa vanhempainvapaan sekä vuosi- ja työloman
ajaksi sijaiseksi ……….. 1.8. – 19.12.2012. Palkka vaativuusryhmän 402
mukaisesti. Työaika yleinen säännöllinen 38,25 h/vko.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

139
Lastenohjaajan sijainen vuorotteluvapaan ajaksi
Valmistelija: lapsityön työalajohtaja Pirjo Tiippana ja talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen

Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää palkata …………. lastenohjaajan sijaisuuteen
vuorotteluvapaan ajaksi 1.8. – 31.12.2012. Palkkaus vaativuusryhmän 402
mukaisesti, yleinen säännöllinen työaika 38,25 h/vko.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

140
Lapsityön maksuja vastustava adressi
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

……… on toimittanut 25.5.2012 päivätyn kirkkoneuvostolle osoitetun 58
nimen adressin. Internetissä toteutetulla adressilla vastustetaan Imatran
seurakunnan tulevia päiväkerhon materiaalimaksuja ja toivotaan, että edes
kirkollisveron maksajat lapsineen ovat oikeutettuja ilmaiseen päiväkerhoon.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä adressin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

141
Kirkkoherran päätösluettelo
Kirkkoherra on tehnyt15.5. – 1.6.2012 liitteenä olevan luettelon mukaiset
päätökset nro 91 - 98.
Ehdotus:

Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.
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Talousjohtajan päätösluettelo
Talousjohtaja on tehnyt 25.5. – 31.5.2012 liitteenä olevan luettelon mukaisen
päätökset nro 25 - 27.
Ehdotus:

Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

143
Y-Säätiön asunnon irtisanominen
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Y-Säätiö on valtakunnallinen yhteisö, jonka tavoitteena on yhteistyössä
valtiovallan, kuntien ja järjestöjen kanssa poistaa asunnottomuutta Suomesta.
Säätiö on perustettu vuonna 1985. Perustajajäseninä olivat Suomen
Kaupunkiliitto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit,
Oy Alko Ab, Suomen Punainen Risti, Suomen Rakennusteollisuusliitto ry,
Rakennustyöläisten Liitto ry, Kirkkohallitus ja Suomen Mielenterveysseura ry.
Y-Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja yksinäisille, asunnottomille
henkilöille ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen asunnottomien tilanteen
parantamiseksi. Asunnot hankitaan säätiön omistukseen ja luovutetaan
paikallisten yhteisöjen käyttöön. Paikalliset yhteisöt toimivat välivuokraajina
ja vastaavat vuokrista Y-Säätiölle.
Imatran seurakunta on 1980-luvun lopulla diakoniatyön aloitteesta vuokrannut
seitsemän Y-Säätiön omistamaa asuntoa, jotka on tarkoitettu yksinäisille,
asuntovaikeuksissa oleville, itsenäiseen tai lähes itsenäiseen asumiseen
kykeneville henkilöille.
---------Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää
a) irtisanoa Y-Säätiön kanssa solmitun huoneenvuokrasopimuksen, joka
koskee Rastaankadun 5 B 26 –asuntoa. Vuokrasuhde päättyy 31.7.2012;
b) ettei seurakunta osallistu asunnon desinfiointi- ja korjauskustannuksiin
asuinhuoneiston vuokrausta koskevan lain 25 § 2 mom sekä aikaisemman
käytännön perusteella.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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144
Lausunnon antaminen Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosääntöön
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyytää 23.5.2012
tekemällään päätöksellä § 85 lausuntoa Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen johtokunnan johtosäännöksi kirkkojärjestyksen 11 luvun 2 §
mukaisesti sopimusseurakuntien päättäviltä toimielimiltä.
Esityslistan liitteenä on IT-aluekeskuksen uusittu johtosääntö. Muutoksena
aikaisemmin hyväksyttyyn johtosääntöön on johtokunnan tehtäviin (§ 9) lisätty
kohta 10:
antaa lausunto tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
sekä kahden seuraavan vuoden taloustarviosta Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, kuluvan vuoden
lokakuuhun mennessä (huomioiden KJ 11:2).
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää lausuntonaan todeta hyväksyvänsä Kouvolan ITaluekeskuksen johtosäännön esityksen mukaisena.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

145
Isoispalkkiot
Valmistelija: nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä ja nuorisotiimi
Esittelijä:
talousjohtaja Sirpa Paakki
Nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä on tehnyt kirkkoneuvostolle 12.6.2012
päivätyn ehdotuksen kesän 2012 isoispalkkioista.
Kirkkoneuvosto on vahvistanut 19.10.2011 § 184 vuonna 2012 maksettavat
palkkiot, joihin nyt nuorisotiimi esittää pieniä 1 – 4 € korotuksia 1.6.2012
alkaen. Perusteluna nuorisotiimi toteaa, että voimassa olevilla palkkioilla
ensimmäisen vuoden isonen saa vain 2,60 € netto vuorokaudessa ja tätä
nuorisotiimi pitää kohtuuttomana.
Talousjohtajan näkemyksen mukaan palkkioiden tarkastaminen on tarpeen
myös siitä syystä, että isoispalkkiot ovat eri suuruiset varhaisnuorisotyössä ja
rippikoulutyössä.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Liitteenä on palkkiotaulukko, jossa on nykyiset palkkiot ja uudet ehdotetut
palkkiot.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisena liitteenä olevan maksutaulukon
mukaiset uudet isoispalkkiot 1.6.2012 alkaen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

146
Seuraava kokous

Kirkkoneuvoston seuraava kokous on keskiviikkona 29.8.2012 klo 17.00.

147
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.25.

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Sirpa Paakki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 14.6.2012 ja hyväksytään

Sari Pöyhönen

Kari Vepsä

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kirkkolain 25 luvun 3 § mukaan ilmoitettu seurakunnan
ilmoitustaululla 15.6.2012. Pöytäkirja on asetettu nähtäville 15.6.2012 ja se pidetään nähtävänä
18.6. – 1.7.2012 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina, todistaa

Sirpa Paakki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

