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Kokousaika
Torstai 17.1.2019

kello 17:00 – 18:40

Kokouspaikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

Läsnä

Antola, Markku
puheenjohtaja
Aalto, Jorma
jäsen
Eteläniemi, Erkki
jäsen
Heikkinen, Marja
jäsen
Henttonen-Hakala, Maarit jäsen
Kauhanen, Kari
jäsen
Mäkelä, Satu
jäsen
Sinisalo, Seppo
varapuheenjohtaja
Veuro, Sari
jäsen

Poissa

Muut osallistujat

Asiat

Peräkääly, Anja
Harinen, Seppo
Paso, Marjaana
Tuomioja, Eija
Isomäki, Päivi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
tiedottaja, sihteeri
talousjohtaja
johtava diakonian viranhaltija,
§1-5, klo 17-17.20, § 8, klo 17.35-17.45

§ 1 – 14

Allekirjoitus
Markku Antola
puheenjohtaja
Pöytäkirja on
tarkastettu

Valkeakoskella 17.1.2019

Maarit Henttonen-Hakala
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Marjaana Paso
sihteeri

Kari Kauhanen

Kirkkoherranvirastossa 18.1. – 3.2.2019 viraston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.
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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Virsi 759, 1-5, 10,11
ja Jesaja 52, Isä meidän –rukous.
2§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu
jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
4§
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Maarit Henttonen-Hakalan ja Kari Kauhasen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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5§
Esitys Yhteisvastuukeräyksen 2019 oman seurakunnan osuuden käytöstä
ANOMUS VUODEN 2019 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN OMAN
SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTÖSTÄ
Yhteisvastuu 2019 -keräyksen yleisenä tavoitteena on opiskelun ja koulunkäynnin
tukeminen sekä Suomessa että kehitysmaissa.
Yhteisvastuukeräyksen Sääksmäen seurakunnan tilitetty keräystulos kaikki kulut
vähennettynä vuonna 2018 oli 7508,04€. Oman seurakunnan osuus on 20 %, joten seurakuntaan jäävä osuus keräystuloksesta oli 1468,71€. Saman tasoinen tulos on odotettavissa myös vuonna 2019. Seurakunnan oma osuus on edellisinä
vuosina lahjoitettu keräyksen kohteen mukaiseen paikalliseen toimintaan tai talletettu diakoniarahastoon ja käytetty rahastosta mahdollisuuksien mukaan kohderyhmään kuuluvien taloudelliseen avustamiseen tai muuhun toimintaan. Toinen
vaihtoehto on ollut palauttaa seurakunnan osuus koti- tai ulkomaan kohteeseen.
Diakoniatiimi esittää, että tällä kertaa oman seurakunnan osuuden käytöstä päätettäisiin jo etukäteen, jotta asiasta voitaisiin tiedottaa jo keräyksen aikana. Diakoniatiimi esittää, että keräyksen tuleva oman seurakunnan osuus tallennetaan diakonian avustusrahastoon ja käytetään opiskelijoiden avustamiseen opiskeluvälineiden hankinnassa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
Johtavan diakonian viranhaltijan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2019 Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuus tilitetään kokonaisuudessaan Sääksmäen seurakunnan diakonian avustusrahastoon käytettäväksi
anomusten mukaan opiskeluvälineiden hankintaan lukioiden ja
ammatillisten oppilaitosten vähävaraisille opiskelijoille.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki poistui kokouksesta
asian käsittelyn jälkeen klo 17.20.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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6§
Vapaaehtoisen lähetyssihteerin vapauttaminen tehtävästä
Ulla Karppila on toiminut ansiokkaasti lähetyssihteerin tehtävissä vapaaehtoisena työntekijänä alkaen vuodesta 24.2.2011. Hänen tehtäviinsä on kuulunut mm.
-pitää yhteyttä lähetysjärjestöihin, erityisesti Suomen Lähetysseuraan
sekä nimikkokohteisiin
-lähetyspiirien ja lähetystyön tilaisuuksien sekä talkoiden valmistelu
-vapaaehtoisten vastuunkantajien kokoaminen ja toiminnan koordinointi
-osallistuminen lähetystyön tiedotukseen yhdessä lähetyspapin ja tiedottajan kanssa
-seurakuntalaisten rohkaiseminen lähetysvastuuseen ja kansainväliseen
vuorovaikutukseen
-osallistuminen 7-kirkon pyörälenkin järjestelyihin, erityisesti tarjoiluihin
-osallistuminen hiippakunnan lähetysseminaareihin ja lähetyssihteerien
tapaamisiin
Ulla Karppila on pyytänyt eroa vapaaehtoisen lähetyssihteerin tehtävästä.
Tienviitat 2022 strategian mukaan seurakunnassa on päätetty resurssoida vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen vastuun koordinaattorin
määräaikaiseen projektiin.
Lähetystyöllä on seurakunnissa pitkät perinteet. Myös kansainvälistä
diakoniaa toteutetaan yhä laajemmin. Sääksmäen seurakunnassa halutaan koordinoida lähetystyön, että kansainvälistä diakoniaa yhdessä vapaaehtoistoiminnan kanssa.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Ulla Karppila vapautetaan tehtävästään seurakunnan vapaehtoisena lähetyssihteerinä 1.1.2019 alkaen. Seurakunta iloitsee siitä
lähetystyöhön liittyvästä aktiivisuudesta, mitä on koettu nykyisen lähetyssihteerin toimikauden aikana.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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7§
Vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattori
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2019 –
2021. Sen osana on päätetty Tienviitat 2022 mukaisesti resurssoida vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Tätä varten on hyväksytty suunnitelma vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen vastuun määräaikaisesta
kolmen vuoden viran perustamisesta 1.3.2019 alkaen. Ulla Karppila on
ansiokkaasti tähän asti hoitanut lähetyssihteerin tehtäviä vapaaehtoisena työntekijänä. Projektin yhteydessä on perusteltua kytkeä kansainvälisen diakonian ja lähetystyön tehtävät samalla työntekijälle.
Elina Virtanen on hankkinut lähetyssihteerin pätevyyden ja hoitanut
kansainväliseen diakoniaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi hän huolehtii diakonian vapaaehtoistyöstä ja on aiemmin myös ohjannut vapaaehtoisten
ohjausryhmää koko seurakunnassa. Hän on myös hankkinut koulutusta
nimenomaan vapaaehtoistyön organisoinnista. Elina Virtanen on myös
aiemmin toiminut seurakunnan nuorisotyönohjaajan virassa. Siksi hänellä on erinomaiset edellytykset hoitaa tehtävää, jossa seurakunnan
kansainvälisen vastuun kysymykset yhdistyvät vapaaehtoistyön kehittämisen haasteisiin.
Tienviitat 2022 linjaa seurakuntatyön kehittämisen ratkaiseviksi osaalueiksi kohtaamisen ja seurakuntalaisuuden. Kohtaamiseen liittyvää
kysymyksenasettelua avataan toimintavuonna 2019 käynnistyvällä, sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä koskevalla kohtaamisvalmennuksella. Seurakuntalaisuuteen liittyvän kehittämishaasteen ytimessä
ovat kysymykset seurakuntalaisen oikeudesta ja mahdollisuuksista olla
paitsi toteuttamassa, myös suunnittelemassa seurakunnan toimintaa.
Tähän haasteeseen päästään pureutumaan, kun kyseisessä projektissa
vapaaehtoistyön ja kansainvälisen työn koordinaattori vastuutetaan kehittämään uudenlaista, seurakuntalaisten omista lähtökohdista ja aktiivisuudesta nousevaa toimintatapaa. Projekti merkitsee prosessia, johon
koko työntekijä- ja luottamushenkilöjoukko antautuu etsimään kohtaamiseen perustuvaa aktiivista tapaa olla kristittynä.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
1. Kutsutaan diakoniatyöntekijä Elina Virtanen hoitamaan kolmen vuoden määräaikaista vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen vastuun virkaa Sääksmäen seurakunnassa
1.3.2019 – 28.2.2022
2. Koordinaattori kuuluu Julistuksen ja musiikin tiimiin ja hänen
esimiehenään toimii johtava kappalainen
3. Viran tehtävät on kirjattu oheiseen tehtävänkuvauslomakkeeseen
4. palkkaus on vaativuusryhmä 503 mukainen, 2.500 euroa/kk.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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8§
Diakonian viran sijaisuus
Elina Virtanen toimii vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorina kolmen vuoden määräajan alkaen 1.3.2019. Johtava diakonian viranhaltija esittää viran täyttämistä viransijaisuutena 1.4.2019
alkaen. Tehtävänkuvan mukaisesti työ on yleistä diakoniatyötä, joka sisältää myös rippikoulutyön. Tarkempi työnjako sovitaan diakoniatiimissä.
Viran kelpoisuusehdot ovat Kirkkohallituksen päätöksen numero 122
mukaiset ja valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Virkaan valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Viran hoito vaatii omaa autoa.
Johtavan diakonian viranhaltijan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Elina Virtasen diakonian virka täytetään viransijaisuutena
1.4.2019–28.2.2022
2) diakonian viran sijaisuus julistetaan haettavaksi ajalla 21.1.–
8.2.2019
3) viran sijaisuuden kelpoisuusehdot ovat kirkkohallituksen
päätöksen numero 122 mukaiset; viran sijaisuuden tehtävät
ilmenevät laaditusta tehtävänkuvauksesta ja viran sijaisuuden palkkaus on vaativuusryhmä 502 (2 345,76 €/kk)
4) viran sijaisuuteen valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä
(RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
5) viran sijaisuuteen valitun tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänet on konfirmoitu
6) haastatteluryhmään valitaan johtavan diakonian viranhaltijan ja kirkkoherra Markku Antolan lisäksi kolme henkilöä
7) johtava diakonian viranhaltija ja kirkkoherra valitsevat hakijoista 3-6 parasta hakijaa, jotka haastatteluryhmä haastattelee. Tämän ryhmän ehdotuksen pohjalta johtava diakonian
viranhaltija esittää kirkkoneuvostolle 7.3.2019 päätettäväksi
sopivimman hakijan viran sijaisuuteen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus. Kirkkoneuvosto nimesi haastatteluryhmään lisäksi Erkki Eteläniemen, Satu Mäkelän ja Anja Peräkäälyn.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.45.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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9§
Kirkkovaltuuston vuoden 2019 ensimmäisen kokouksen valmistelu
Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §:
”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan,
johon samalla valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”
Kirkkojärjestys 8 luku 2 §:
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”
Kirkkolaki 10 luku 2 §:n 1 ja 2 momentti:
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.”…
Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä on kirkkoneuvoston kokoonpanoksi vahvistettu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
seitsemän jäsentä.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan eri vaaleissa:
1) suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
2) kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020
3) kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020
4) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020
5) kirkkoneuvoston jäsenet (7) vuosiksi 2019 – 2020
6) kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet (8) vuosiksi
2019 - 2020
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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10 §
Esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta valtuustokaudelle 2019 - 2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.
Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, vuoden 2019 alusta toimintansa
aloittavalle kirkkovaltuustolle. Nykyinen kirkkoneuvosto voi käynnistää
tilintarkastuksen valintaprosessin, ja tarvittaessa toimeenpanna tarjouskilpailun jo vuoden 2018 aikana. Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat
vuoden 2018 tilinpäätöksen keväällä 2019 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös tilikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin.
Kirkkohallitus suosittelee, että pienimmissäkin seurakuntatalouksissa
tarkastuspäiviä olisi vähintään neljä ja tarkastusajankohtia olisi vähintään kaksi.
Valtuustokaudelle 2015 – 2018 tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy päävastuullisena tilintarkastajana JHT-tilintarkastaja Vesa Keso. Tarkastuspäiviä on ollut neljä ja tarkastusajankohtia kolme - neljä.
BDO Audiator Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluita sekä mahdollisia näihin
liittyviä oheispalveluita valtuustokaudelle 2019 – 2022 vastuunalaisena
tilintarkastajana edelleen JHT, HT Vesa Keso.
Tarkastuspäivän hinta on 589 euroa (alv 0%) ja tarkastuspäivän pituus
7,35 h. Avustavan tarkastajan osalta tarkastuspäivän hinta on 428 euroa (alv 0%). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
sekä matkakustannukset verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksen mukaisesti. Vuoden 2019 tarkastuspäivien hinnat vastaavat kuluvan
vuoden tarkastushintoja. Hintoja tarkistetaan vuosittain 2 % alkaen
1.6.2020. Valtuustokauden kokonaiskustannus tarkastuspäivien osalta
(neljä tarkastuspäivää/vuosi) on noin 18.500 euroa (alv 0%) ja matkakustannukset noin 3.000 euroa (alv 0%). Koska tilintarkastuksen palveluhankinta ei Sääksmäen seurakunnassa ylitä kansallista kynnysarvoa
60.000 euroa (alv 0%) koko valtuustokautta ajatellen, voidaan tehdä
suorahankinta.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle
2019 – 2022 BDO Audiator Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Vesa Keson.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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11 §
Kirkkovaltuuston 15.11.2018 ja 13.12.2018 pidettyjen kokouksen päätösten toimeenpano
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun
- 1 §:n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuustonpäätösten laillisuutta
Kirkkovaltuuston 15.11.2018 kokouksen päätökset:
33 § Metsätolppa –nimisen metsätilan myyntiin asettaminen
34 § Työterveyshuoltosäännön päivittäminen
35 § Vuoden 2019 tuloveroprosentti
36 § Seurakuntatalon tontin kehittäminen, aiesopimus
37 § Talousjohtaja Eija Tuomiojan irtisanoutumisilmoitus
38 § Talousjohtajan viran auki julistaminen
39 § Tukipalveluiden johtosäännön päivittäminen
Kirkkovaltuuston 13.12.2018 kokouksen päätökset:
46 § Hautapaikkahinnaston muutoksen vahvistaminen 1.1.2019 alkaen
47 § Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021 ja vuoden
2019 talousarvion hyväksyminen
48 § Aloite kirkon käyttöönottamiseksi joulunajan tilaisuuksiin
49 § Seurakuntavaalien tulos
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 15.11.2018 ja
13.12.2018 pidettyjen kokousten päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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12 §
Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen 1.3.2019 lukien
Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 21.10.2014 päätöksen harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta Sääksmäen seurakunnassa
1.1.2015 alkaen ja päätti samalla, että
1) erinomaisesta työsuorituksesta maksetaan euromääräinen korotus,
joka on 5 % työntekijän vaativuusryhmän tämänhetkisestä vähimmäispalkasta.
2) kiitettävästä työsuorituksesta maksetaan euromääräinen korotus,
joka on 3 % työntekijän vaativuusryhmän tämänhetkisestä vähimmäispalkasta.
Kirkon henkilöstön palkkaus perustuu Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Päätösvalta palkoista on seurakunnalla, jolloin päätökset
tekevät ohje- tai johtosäännössä määritelty toimielin tai viranhaltija.
Poikkeuksen tekevät kirkkoherrojen ja seurakuntaa työnantajana edustavien talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien virkojen palkat.
Viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työsopimussuhteisen työntekijän
varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtainen palkanosa muodostuu
vuosisidonnaisesta palkanosasta ja harkinnanvaraisesta palkanosasta.
Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena on viran tai työsuhteen tehtävien vaativuus sekä virka- ja työehtosopimuksen mukainen vaativuusryhmittely. Tehtäväkohtaisen palkanosan määrittelyyn vaikuttavat ainoastaan tehtävän sisältö ja vaativuus eivät työntekijän ominaisuudet.
Henkilökohtaisessa palkanosassa vuosisidonnainen palkanosa perustuu
henkilön työkokemukseen ja harkinnanvarainen palkanosa henkilön
suoriutumiseen työssään.
Kirkkoneuvoston 21.10.2014 päätöksen mukaisesti harkinnanvarainen
palkanosa lasketaan euroina soveltaen seuraavaa laskutapaa:
- erinomaisesta työsuorituksesta 5 % työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta
- kiitettävästä työsuorituksesta 3 % työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta.
Vaativuusryhmä
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Vähimmäispalkka
1.8.2014

1849,77
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Ensimmäinen arviointijakso oli 1.1.- 30.6.2015 ja toinen jakso oli
1.7. -31.12.2015. Seuraavien arviointijaksojen pituudeksi määriteltiin
yksi vuosi.
Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat tutustuneet esimiesten arviointeihin
arviointijaksolta 1.1. – 31.12.2018 ja yhteismitallistaneet ne.
Kirkkoherra ja talousjohtaja esittävät, että arviointijaksolta 1.1.31.12.2018 erinomaisen kokonaisarvion saa kolme työntekijää ja kiitettävän kokonaisarvion saa 27 työntekijää. Nyt ensimmäisen kerran kiitettävään yltäviä työntekijöitä on kaksi ja erinomaiseen yltäviä yksi.
Harkinnanvaraista palkanosaa saa 16 seurakunnallisen toiminnan työntekijää ja 14 tukipalveluiden työntekijää. Miesten lukumäärä on 8.
Kustannusvaikutus on 2.241 euroa kuukaudessa, josta uusien osuus on
240 euroa. Kokonaiskustannukset kuluvana vuonna ovat 25.572 euroa.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran ja talousjohtajan esityksen harkinnanvaraisen palkanosan myöntämisestä 1.3.2019 lukien.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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13 §
Ilmoitusasiat
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra Markku Antola
Kasvatuksen toimialajohtaja
Kurssikeskuksen johtaja
Talousjohtaja

74-75/2018
1-2/2019
65/2018, 1-9/2019
58/2018, 1-3/2019

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
19/2018 Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä
20/2018 Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset vuodenvaihteessa
21/2018 Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä
annettuun asetukseen
22/2018 Kirkon säädöskokoelma nro 127 kirkkohallituksen päätös
vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
on luettavissa http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde
A8/2018
Luottamusmieskoulutus vuonna 2019; Yhteistoiminta- ja
työsuojelukoulutus vuonna 2019
A9/2018
Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2019 lukien; Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2019 lukien
Sääksmäen seurakunnan Viestintäsuunnitelma 2019
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
14 §
Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40, virsi 576 ja Herran
siunaus.
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