SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Poissa:

PÖYTÄKIRJA II / 2021

maanantai 1.3.2021 klo 18.00 – 18.53
Kirkonkylän seurakuntatalo, Iso sali
Juha Ilonen
puh.joht.
Tuomas Alaterä
vara puh.joht.
Anders Backström
jäsen
Carola Juselius
jäsen
Lilli Kahri
varajäsen, saapui 16 § aikana
Kaarlo Kuntsi
jäsen
Hans Lampenius
jäsen
Magnus Engblom
Camilla Ekholm
Jenna Rask-Backman
Timo Yrjönen

ykv:n puh.joht.
kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri
kiinteistöpäällikkö

Maija-Liisa Sahlbom

jäsen

13
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Juha Ilonen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
14
JÄRJESTÄYTYMINEN
Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajat, kokouksen työjärjestys
Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija-Liisa Sahlbom ja Hans Lampenius.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Alaterä ja Hans Lampenius.
15
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLO
Puheenjohtajan esitys: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
8.3.2021 – 22.3.2021 välisenä aikana seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
16
TIEDOKSIANTOASIAT
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö
1. Hallinto-osaston viranhaltijapäätökset
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 11.12.2020 – 1.3.2021 (liite 1 /16 §)
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 28.1 – 1.3.2021 (liite 2 /16 §)
Hallinto-osaston hankintapäätökset 28.1 – 1.3.2021 (liite 3 /16 §)
2. Alustavat tilinpäätöstiedot (liite 4 /16 §)
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3. Evli salkun sijoitusraportti 31.12.2020 (liite 5 /16 §)
4. Porvoon hiippakunnan tuomikapitulin pöytäkirjaote – asumisvelvoitteen kumoaminen (liite 6 /16 §)
5. Yhteisen kirkkoneuvoston asettamien työryhmien jäsenet – Kaarlo Kuntsi lisätty jäseneksi ylimmän johdon palkkauksen työryhmään. Liitteessä yhteenveto työryhmien
jäsenistä. (liite 7 /16 §)
6. Ympäristötyöryhmän kokousmuistiot 2.12.2020 ja 3.2.2021 (liite 8-9 /16 §)
7. Aloite kotisivujen päivittämisestä – seurakuntien kotisivujen päätöksenteko -kohtaa
on päivitetty. Seurakuntayhtymän tiedot info -kohdassa on vielä päivityksen alla.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.
17
KIRKONKYLÄN SEURAKUNTATALON AV-LAITTEET
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Talousarviossa vuodelle 2021 on varattu 20 000 euroa Kirkonkylän seurakuntatalon
av-laitteiden hankintaan. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 1.10.2020 (80.1
§) keskustellut asiasta ja todennut, että hankinnan yhteydessä on huomioitava erilaisten näköongelmaisten esteettömyys ja erityistarpeet. Nykyinen laite on heikkotehoinen.
Tarjoukset on saatu kahdelta alan toimijalta, Pro Sonic Oy:ltä ja Studiotec Oy:ltä. Tarjouksissa on huomattava hintaero ja myös tarjotuissa laitteissa on eroja. Tarjouksia on
vertailtu Kustens IT:n asiantuntijan kanssa. Tämän jälkeen pyydettiin vielä päivitetyt
tarjoukset molemmilta tarjoajilta, mutta vain Pro Sonic antoi päivitetyn tarjouksen. Pro
Sonicin päivitetyn tarjouksen on todettu olevan vaatimukset täyttävä ja selvästi edullisempi. Tarjoukset liitteenä (1 /17 §). Esityslistan liitteenä on myös AV-laitteiston periaatekaaviot.
Lisäksi on suullisesti kysytty myös induktiosilmukan asentamisen kustannuksista ja
arvio on, että induktiosilmukan asentaminen Isoon saliin maksaa n. 3 t€ asennustöineen.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kirkonkylän seurakuntatalon saleihin
hankitaan AV-laitteisto edullisemman tarjouksen, Pro Sonic Oy:n tarjouksen mukaan,
tarjoushintaan 14 324 euroa (sisältäen alv). Tämän lisäksi saattaa syntyä pienimuotoisia kuluja sähköasennustöistä, jotka eivät sisälly tarjoukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto
hyväskyy myös induktiosilmukan hankinnan Isoon saliin edellä mainitulta toimittajalta
huomioiden hankinnan kokonaismäärärahan 20 000 euroa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös vaikuttaa myönteisesti kaikkiin, myös lapsiin ja nuoriin.
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18
KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN HAUTAUSMAAN JA VIHERALUEIDEN
HOIDON TEHTÄVIIN
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan talouspäälliköllä on oikeus ottaa määrärahojen puitteissa tilapäinen/määräaikainen työntekijä enintään kuuden kuukauden
ajaksi.
Hautausmaalle palkataan joka vuosi kausityöntekijöitä eripituisiin työsuhteisiin. On
tarvetta sekä pidempiin työsuhteisiin että lyhyempiin työsuhteisiin. Suurin osa kesätyöntekijöistä palkataan 1-3 kuukaudeksi. Kausityöt alkavat kuitenkin jo huhtikuussa
ja jatkuvat loka-marraskuun loppuun asti, joten kausityöntekijän työsuhde voi pisimmillään olla 7-8 kuukautta.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikön palkkaamaan kausityöntekijöitä vuodelle 2021 hautausmaan ja viheralueiden hoidon työtehtäviin määrärahojen puitteissa myös pidemmäksi ajaksi kuin kuudeksi kuukaudeksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.
19
VUOROTTELUVAPAA
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö
Vahtimestari/kiinteistöhoitaja on ilmoittanut halukkuutensa hakea vuorotteluvapaata
ajalle 29.3-24.9.2021 (180 kalenteripäivää). Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti
työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.
Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla
työhistoriaa vähintään 20 vuotta.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana
oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut
alle vuosi tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää vahtimestari/kiinteistöhoitajalle
Lauri Tommiselle vuorotteluvapaan ajalle 29.3-24.9.2021 (180 kalenteripäivää). Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan
vuorotteluvapaasopimuksen sekä palkkaamaan vahtimestari/kiinteistöhoitaja nimikkeellä sijaiseksi Timo Paavolan ajalle 29.3-24.9.2021. Palkkauksen vaativuusryhmä on
401 lisättynä Sipoo-lisä (+2 %). Peruspalkka on eritelty liitteessä 1 /19 §.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.
20
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
21
VALITUSOSOITUS
Liite 1 /21 §.
22
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

Aika ja paikka kuten yllä

Juha Ilonen
puheenjohtaja

Jenna Rask-Backman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Tuomas Alaterä

Hans Lampenius

Täten todistan, että pöytäkirja on ollut nähtävillä 8.3.2021 – 22.3.2021.
Kristina Holm
toimistosihteeri
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