SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto
Aika:
Paikka:
Läsnä:

PÖYTÄKIRJA IV / 2021

torstaina 29.4.2021 klo 18.00 – 20.28
Sähköinen kokous Teams -yhteyden kautta
Juha Ilonen
puh.joht.
Tuomas Alaterä
vara puh.joht.
Anders Backström
jäsen
Carola Juselius
jäsen
Kaarlo Kuntsi
jäsen
Hans Lampenius
jäsen
Maija-Liisa Sahlbom
jäsen
Magnus Engblom
Marketta Mattila
Camilla Ekholm
Jenna Rask-Backman
Timo Yrjönen

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

33
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Juha Ilonen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
34
JÄRJESTÄYTYMINEN
Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajat, kokouksen työjärjestys
Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maija-Liisa Sahlbom ja Carola Juselius.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: kohtaan Muut asiat lisättiin kohta 42.1 Nihtisillasta kotiin -hanke. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Sahlbom ja Carola Juselius.
35
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLO
Esitys: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 6.5.2021 – 20.5.2021
välisenä aikana seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
36
TIEDOKSIANTOASIAT
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö
1. Hallinto-osaston viranhaltijapäätökset
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 26.3 – 29.4.2021 (liite 1 /36 §)
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 26.3 – 29.4.2021 (liite 2 /36 §)
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Hallinto-osaston hankintapäätökset 26.3 – 29.4.2021 (liite 3 /36 §)
2. Verotulokertymä 1-4/2021.
3. Aurinkopaneelien asennus hautausmaan huoltorakennuksen katolle:
Söderkullan kirkon rakennustyömaalta jäi 18 kpl 270W aurinkopaneeleita ylimääräisiksi, koska suunnittelu muuttui toteutuksen aikana ja kaikkia hankittuja
paneeleita ei saatu sijoitettua katolle. Paneelit asennetaan nyt hautausmaan
huoltorakennuksen katolle. Asennustöineen ja tarvikkeineen (mm. invertteri)
kustannuksia tulee 4.650€.
4. Nikkilä-Söderkulla kevyen liikenteen väylä: Sipoon kunta yhdessä ELY-keskuksen kanssa on käynnistänyt suunnittelun kevyen liikenteen väylästä Nikkilän-Söderkullan välille. Seurakuntayhtymä on esittänyt, että suunnitelma kevyen liikenteen väylästä Brobölentien-Sipoon kirkon välille liitettäisiin osana
kokonaissuunnitelmaa. Esitystä on hankkeen valmistelijoiden taholta pidetty
tarpeellisena ja kannatettavana.
5. Rakennuksien radonmittauksien tulokset: Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksessa ilmeni, että työnantajan tulee tehdä radonmittaukset tiloissa,
joissa työntekijöitä työskentelee yli 20 tuntia vuodessa. Radonmittaukset suoritettiin talven 2021 aikana. Mittaustulos osoitti, että kaikissa tiloissa radonsäteily jäi selvästi alle raja-arvojen (liite 4 /36 §).
6. Energiakatselmukset: Kirkonkylän seurakuntatalon ja Valon kappelin energiakatselmukset on teetetty talven 2021 aikana. Katselmusraportit liitteenä
5 /36 §.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.
37
HALLINTO-OSASTON VUOSILOMASUUNNITELMA 2021
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Hallinto-osaston työntekijöiden lomaoikeus ja vuosilomasuunnitelma on esitetty liitteessä 1 /37 §. Toteuma edellisen lomanmääräytymisvuoden
1.4.20 -31.3.21 pidetyistä vuosilomista on liitteenä 2 /37 §.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomasuunnitelman vuodelle
2021.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin
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38
SEURAKUNTAYHTYMÄN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2020: TILINTARKASTUSKERTOMUS
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 25.3.2021 (27 §) vuoden
2020 tilinpäätökset ja jätti ne tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastuskertomus liitteenä 1 /38 §. Liitteessä 2 /38 § on tilintarkastajan antama tilintarkastusmuistio.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tilintarkastusmuistiossa esitetyn ja
tilinpäätökseen tehdyn korjauksen rahoitusosan talousarviosarakkeen lukuihin
ja merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastusmuistion tiedokseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.
39
SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2022 - 2026
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö
Sipoon seurakuntayhtymä laatii osana ympäristödiplomin hakuprosessia ympäristöohjelman vuosille 2022–2026. Ympäristöohjelmassa määritetään tavoitteet seuraavalle diplomikaudelle. Luonnoksen ympäristöohjelmasta ovat laatineet ruotsalaisen seurakunnan ympäristövastaava Lauri Palin, suomalaisen
seurakunnan ympäristövastaava Sanna Rauhala, yhtymän ympäristövastaava
Timo Yrjönen, ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Maija-Liisa Sahlbom ympäristöasiantuntija Virpi Vuoren johdolla ympäristökatselmusraportissa esille tulleiden kehittämiskohteiden sekä kirkon energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 pohjalta.
Sipoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan on kirjattu seurakuntien ympäristötyötä kehittäviä, realistisia ja mitattavia tavoitteita, joiden toteutumisella
on ympäristön ja ilmaston kannalta positiivisia vaikutuksia. Ympäristöohjelman
tavoitteet viestivät Sipoon seurakuntayhtymän vastuullisuudesta ja
linjaavat seurakuntayhtymän ympäristötyötä tulevina vuosina. Ympäristöohjelman tavoitteet on käsitelty ympäristötyöryhmässä 20.4.2021.
Liitteet:
1 /39 § Sipoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelma 2022 – 2026
2 /39 § Ympäristökatselmus raportti
3 /39 § Ympäristötyöryhmän kokousmuistio 20.4.2021
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä liitteenä 1 /39 § olevan Sipoon seurakuntayhtymän alustavan ympäristöohjelman 2022 – 2026
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2. lähettää ympäristöohjelman lausuntokierrokselle seurakuntaneuvostoille
(ruotsalainen seurakuntaneuvosto 5.5.2021 ja suomalainen seurakuntaneuvosto 5.5.2021) sekä hautausmaajohtokunnalle (10.5.2021) ja yhteistyötoimikuntaan (5.5.2021).
3. pyytää auditointia Helsingin ja Porvoon hiippakunnilta
4. pitää ylimääräisen kokouksen 11.5.2021, jossa käsitellään ympäristöohjelman lausunnot ja tehdä esitys yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen
20.5.2021.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös vaikuttaa myönteisesti kaikkiin seurakuntalaisiin, myös lapsiin ja
nuoriin.
40
YLIMMÄN JOHDON PALKKOJEN TARKISTUS 1.5.2021
Esityksen valmistelija ja esittelijä: palkkatyöryhmän puheenjohtaja, Yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Tuomas Alaterä.
Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ylimmän johdon palkkauksen työryhmä
esitti ehdotuksensa. Puheenjohtaja Juha Ilonen, kirkkoherra Camilla Ekholm
ja talouspäällikkö Jenna Rask-Backman poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (klo 19.25). Varapuheenjohtaja Tuomas Alaterä siirtyi johtamaan kokousta ja kiinteistöpäällikkö Timo Yrjönen toimi sihteerinä.
Ehdotus jaettiin kokouksessa (liite 1 /40 §, työryhmän kokouksen 15.4.2021
pöytäkirja).
Esitys:
Palkkatyöryhmä ehdottaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
1) kaikkien ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden
peruspalkkaa tarkistetaan 1,6 % yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien KirVESTES
2020-2022 allekirjoituspöytäkirjan 3 § kohdan 3.2 mukaisesti
2) samalla tarkistetaan palkkaa tehtävien vaativuuden ja viranhaltijan ammatinhallinnan perusteella.
3) työryhmä ehdottaa, että molemmat kirkkoherrat ja talouspäällikkö saavat
300 euron suuruisen kertakorvauksen seuraavan palkanmaksun yhteydessä.
Ylimmän johdon peruspalkat 1.5.2021 lähtien ja ylläolevien päätöksien perustelut on esitetty liitteessä 1 /40 §.
Lisäksi palkkatyöryhmä ehdottaa, että
4) talouspäällikön nimikettä, ja sitä myötä toimenkuvaa, tulisi muuttaa paremmin vastaamaan yleistä käytäntöä useissa seurakuntayhtymissä, joissa yhtymän hallinnon johtajana toimii hallintojohtaja
5) tehtävässä suoriutumiseen liittyvien arviointiperiaatteiden ja toimintamallin
suunnittelu aloitetaan heti, kun on tiedossa, muodostuuko ylimmän johdon
palkkakokeilusta pysyvä ratkaisu. Palkkatyöryhmän tehtävää tulee arvioida
samassa yhteydessä. Ryhmä ehdottaa, että tehtäväksi kirjataan palkkojen tar-
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kistamisen ohella kokoontua vähintään kerran vuodessa keväisin ja että ryhmää informoidaan heti, kun kirkon virkaehtosopimuksen osapuolet ovat päässeet sovintoratkaisuun.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja Ilonen, kirkkoherra Camilla Ekholm ja talouspäällikkö Jenna
Rask-Backman kutsuttiin takaisin kokoukseen klo 19.56.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.
41
SÄHKÖN KILPAILUTTAMISEN TULOKSET
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Sipoon seurakuntayhtymällä on sähkön hankinnasta ja kilpailuttamisesta konsulttisopimus Yrittäjäin sähkönhankinta Oy:n kanssa. Konsultti on kilpailuttanut
julkisella hankintakilpailulla sähkön hankinnan. Kilpailutuksen tulokset liitteenä
1 /41 §. Nykyinen sähkösopimus umpeutuu 31.12.2021. Sopimus on kolmivuotinen ja myös uudesta sopimuksesta on tulossa kolmivuotinen. Yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi jää sähkön toimittajan valinta ja myös se, ostetaanko ympäristöystävällisesti tuotettua ns. vihreää sähköä vai ”tavallista” sähköä.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää solmia sähkönhankintasopimuksen
edullisimman vihreän sähkön toimittajan kanssa kolmeksi vuodeksi 1.1.2022
alkaen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.
42
MUUT ASIAT
42.1 Nihtisillasta kotiin -hanke
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Kaarlo Kuntsi nosti esille viimeisimmässä Kotimaa lehdessä olleen kirjoituksen Nihtisillasta kotiin -hankkeesta. Kyseessä
on Espoon ja Kauniaisten seurakuntien hanke, jonka tarkoitus on auttaa Espoon Nihtisillan suljettavassa vastaanottokeskuksessa asuvia turvanpaikanhakijoita asunnon tai majoituksen etsimisessä.
Kaarlo Kuntsi esitti, että seurakunnat olisivat yhteydessä Espoon ja Kauniaisten seurakuntiin tähän liittyen.
Kirkkoherrat ottavat asian valmisteluun.
43
VALITUSOSOITUS
Liite 1 /43 §.
44
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28.
Aika ja paikka kuten yllä
Juha Ilonen
puheenjohtaja

Jenna Rask-Backman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:
Maija-Liisa Sahlbom

Carola Juselius

Täten todistan, että pöytäkirja on ollut nähtävillä 6.5.2021 – 20.5.2021.
Kristina Holm
toimistosihteeri
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