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KOKOUSAIKA
Tiistaina 19.5.2015 klo 18.00-20.20
______________________________________________________________________
KOKOUSPAIKKA
Keskustan seurakuntatalo, tornisali
______________________________________________________________________
Läsnä jäsenet:
Salomäki Matti, pj
Kallio Kirsti
Rintaniemi Tapio, vpj
Kivisaari Pekka
Haukkala Pentti
Kuntsi Marjanne
Hietala Heikki
Latomäki Ulla
Holma Jaana
Niemi Mikko
Ikola Simo
Pulli Tuomas
Vieri Sirpa, varajäsen
______________________________________________________________________
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Lemettinen Pentti, kirkkovaltuuston pj
Saarenpää Maria, kirkkovaltuuston varapj
Isoniemi Riitta, vs. talousjohtaja

Lisäksi kokousta olivat seuraamassa diakoniatyöntekijäopiskelijat Minna
Myllykoski ja Virpi Hirvonen.
______________________________________________________________________
ASIAT
§§:t 85-108
______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS

Matti Salomäki
Riitta Isoniemi
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
______________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Lapualla

Ulla Latomäki

päivänä toukokuuta 2015

Mikko Niemi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.5.–8.6.2015 ja sen
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.
Todistaa viran puolesta
_________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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85 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
86 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajille
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

87 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa
tarkastusvuorossa ovat Ulla Latomäki ja Mikko Niemi.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 25. toukokuuta 2015
kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä
olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 25.5–8.6.2015
välisenä aikana.
Esitys, Tuomiorovasti:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Ulla
Latomäki ja Mikko Niemi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Latomäki ja Mikko Niemi.

88 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys, Tuomiorovasti:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Päätös:

PÖYTÄKIRJA 5/2015
19.5.2015

3

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: lisätään virkavapaan jatkon käsittely 100 §:ksi, ja tämän jälkeiset pykälät siirtyvät yhdellä pykälänumerolla eteenpäin.

89 § ILMOITUSASIAT
Esitys, Tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
-

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
 virkavapaus / 20.4.2015 § 36
 vapaapäivät / 21.4.2015 § 37
 lomarahan vaihto vapaaksi / 22.4.2015 § 38
 virkavapaus / 25.4.2015 § 39
 virkavapaus / 5.5.2015 § 40
 virkavapaus / 5.5.2015 § 41
 virkavapaus / 10.5.2015 § 42
 koulutus peruuntuneen tilalle / 10.5.2015 § 43
 virkavapaus / 12.5.2015 § 44
 palkaton virkavapaus / 18.5.2015 § 45
 virkavapaus / 18.5.2015 § 46

-

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
 virkavapaus / 25.3.2015 § 23

-

Vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökset
 virkavapaus / 17.4.2015 § 6
 viljelysmaan vuokraus / 28.4.2015 § 7
 virkavapaus / 28.4.2015 § 8
 virkavapaus / 30.4.2015 § 9
 palveluaikakertymä / 8.5.2015 § 10
 virkavapaus / 18.5.2015 § 11
 palveluaikakertymä / 19.5.2015 § 12
 asunnon vuokra / 19.5.2015 § 13
 määräaik. työsopimuksen muutos / 19.5.2015 § 14
 keittiöapulaisten valinta leirikeskukseen / 19.5.2015 § 15

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
-Työmarkkinalaitoksen/KiT:n yleiskirjeet:


A4/2015 Työaikakokeilun palautelomake
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Muistiot:










-

Viestinnän työryhmän muistio (2/2015) 8.4.2015, liite 1
Kiinteistötyöryhmän muistio (2/2015) 13.4.2015, liite 2
Johtoryhmän muistio (4/2015) 14.4.2015, liite 3
Lapsi- ja perhetyöryhmän muistio (2/2015) 29.4.2015, liite 4
Tiistenjoen kyläkirkkoyhdistys ry:n tilinpäätös, liite 5
Kauhajärven kyläkirkkoyhdistys ry:n tilinpäätös, liite 6
Seurakuntatoiminnan työryhmän muistio (2/2015) 4.5.2015,
liite 7
Johtoryhmän muistio (5/2015) 4.5.2015, liite 9
Lapsi- ja perhetyöryhmän muistio (3/2015) 13.5.2015, liite 10

Tiedottaja Minna Ylimäki-Hemminki on esittänyt lausunnon terveystarkastuksesta 29.4.2015
Vs. A-kanttori Olli Kinnunen on esittänyt lausunnon terveystarkastuksesta 28.4.2015

-

Terveiset ystävyysseurakunnasta Kadrinasta Virosta, liite 11

-

Lapsiasiavaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

Päätös, Kirkkoneuvosto:
Merkittiin tiedoksi.
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90 § OSALLISTUMINEN JOULURADION TOIMINTAAN
Seinäjoen seurakunta ehdottaa naapuriseurakuntien osallistumista Jouluradion kustannuksiin. Seinäjoen seurakunta on viime vuotta lukuun ottamatta vastannut kyseisen radion kustannuksista Etelä-Pohjanmaalla. Viime
vuonna se jätettiin pois Seinäjoen seurakunnan budjetista säästösyistä.
Koska kuuluvuus kattaa myös muita seurakuntia, Seinäjoen seurakunta ehdottaa että 5000€:n summasta Seinäjoen osuus olisi 3000 € ja muiden kuuluvuusalueelta mukana olevien seurakuntien osuus 500 €/srk.
Jouluradio kuuluu adventista loppiaiseen 14 lähettimestä ympäri Suomea
ja valtakunnallisessa kuuntelussa tehtiin uusi ennätys. Radio tavoitti viikoittain 533 000 henkeä (Finnpanel, Kansallinen radiotutkimus).
Netissä voi valita mieleisensä joulumusiikin lajin kahdeksasta erityyppistä
joulumusiikkia soittavasta kanavasta. Netin kautta radiota kuunneltiin kuukauden aikana 370 500 eri IP-osoitteesta (146 eri maassa). Mm. Facebookissa Jouluradiolla on yli 86 000 fania. Pääkaupunkiseudulla Jouluradio oli
kuunnelluin radiokanava kirkon vaikeasti tavoittamassa 15-25 vuotiaiden
ikäluokassa. Jouluradio on matalan kynnyksen seurakunnallista toimintaa ja
kaunis joululahja asukkaille. Sen ympärille voi rakentaa viestinnällistä materiaalia, joka luo positiivista kuvaa seurakunnan toiminnasta
Esitys, tuomiorovasti:
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta osallistuu 500 eurolla jouluradion kustannuksiin.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.
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91 § OSALLISTUMINEN YLIOPPILAIDEN STIPENDIIN
Uskonnon opettaja ja seurakunnan luottamushenkilö Jaana Holma esittää,
että Lapuan tuomiokirkkoseurakunta antaisi stipendin ylioppilaskirjoitusten
uskonnon kokeessa menestyneelle oppilaalle. Lapuan lukiossa uskonnon
kirjoitti tänä keväänä toistakymmentä oppilasta. Stipendin jakaminen kannustaisi uskonnon ja myöhemmin mahdollisesti teologian opintoihin ja sitä
myötä myös erilaisiin kirkon ammatteihin.
Esitys, tuomiorovasti:
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta jakaa 100 euron stipendin ylioppilaskirjoitusten uskonnon kokeessa menestyneelle nuorelle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.
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92 § LAPSIASIAMIEHEN VALINTA
Seurakunnalla on ollut jo muutaman vuoden lapsiasiamiehiä, joiden tehtävänä on erityisesti kiinnittää huomiota lasten näkökulman huomioimiseen
seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. Vuoden 2015 alusta astui
voimaan uusi säännös lapsiasiavaikutusten arvioinnista (KJ 23:3). Sen mukaan ”lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.” Tällä hetkellä lapsiasiamiehinä toimivat Laura Lahdensuo ja Pentti Haukkala. Pentti Haukkala on pyytänyt eroa tehtävästä ja toivoo, että hänen tilalleen valittaisiin toinen luottamushenkilö.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto valitsee lapsiasiahenkilöksi yhden luottamushenkilön.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Maria Saarenpään lapsiasiahenkilöksi
Pentti Haukkalan tilalle.
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93 § KOLEHTISUUNNITELMA
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät
kolehdit. Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa
voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2). Kirkkohallitus ja tuomiokapituli määräävät seurakunnissa koottavista kolehdeista tiettyjen pyhäpäivien kohdalla.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia
toiselle pyhäpäivälle. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa kolehtisuunnitelma käsitellään yleensä kolmessa osassa (kevätkausi, kesä-, syys-).
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.6.-30.8.2015
(liite 12).
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.
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94 § SOPIMUS EVANKELISTEN KESÄJUHLIEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Evankelinen lähetysyhdistys ELY on lähettänyt sopimusluonnoksen kesäjuhlien järjestämisestä Lapualla 17.-19.6.2016. Sopimusluonnoksessa sovitaan
osapuolten vastuista ja velvollisuuksista juhlajärjestelyjen aikana (liite 8).
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen ELY:n kanssa kesäjuhlien järjestämisestä Lapualla 17.-19.6.2016. Avustussummaan palataan budjetin hyväksymisen yhteydessä.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.
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95 § LASTENOHJAAJIEN TYÖVUOROT KAUDELLA 2015–2016 JA MÄÄRÄAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN TARVE
Lapsi- ja perhetyön työryhmä käsittelee kauden 2015–2016 työvuoroja ja
määräaikaisten työntekijöiden tarvetta kokouksessa 13.5.2015. Asia esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lastenohjaajien työvuorot kaudelle 2015–2016
sekä määräaikaisten työntekijöiden käytön.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Lastenohjaajien työvuorot sekä määräaikaisten työntekijöiden käyttö
2015–2016 löytyvät lapsi- ja perhetyöryhmän 3/2015 (13.5.2015) muistiosta (liite 10). Kirkkoneuvosto hyväksyi lastenohjaajien työvuorot sekä
määräaikaisten työntekijöiden käytön.
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96 § TIEDOTTAJAN JÄSENYYS SEURAKUNNAN JOHTORYHMÄSSÄ
Viestinnän työryhmä esittää kokouksessa 8.4.2015 tiedottajan osallistumista johtoryhmän kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Tiedottaja olisi
johtoryhmässä viestinnän asiantuntijana. ”Hän voisi muistuttaa viestintäsuunnittelusta sekä tarjota keinoja, joilla tiedonkulkua voi tehostaa ja seurakuntaa tehdä yhä näkyvämmäksi. Tiedottajien osallistuminen johtoryhmän kokouksiin on yleistyvä käytäntö ja siitä on hyviä kokemuksia monissa
seurakunnissa. Taloustutkimuksen vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan 61 % viestintätyöntekijöistä on osa johtoryhmää”.
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa johtoryhmä on vielä aika uusi hallintomallin osa. Johtoryhmään kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Tarvittaessa kokoukseen voidaan kutsua myös muita henkilöitä. Johtoryhmällä ei ole päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä ja keskustelufoorumina. Näin johtoryhmän käsittelemistä asioista ei
myös yleensä ole tiedotettavaa, vaan varsinaiset päätökset ja tiedotettavat
ratkaisut tehdään kirkkoneuvostossa. Johtoryhmässä toki käsitellään vireillä olevia tai vireille tulevia asioita ja siltä osin taustatietoa tiedotukseenkin on tarjolla. Johtoryhmän työskentely kuitenkin hakee vielä muotoaan
eikä jäsenmäärän lisääminen tällä hetkellä liene kiireellistä. Kuitenkin tiedottaja tai muitakin asiantuntijoita voidaan nytkin kutsua kokoukseen, mikäli johtoryhmä näkee sen asioiden käsittelyn kannalta tarpeelliseksi.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto päättää, että johtoryhmän kokoonpanoon ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.
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97 § ÄLYPUHELINTEN HANKINTA NUORISOTIIMILLE
Viestinnän työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että nuorisotyötä tekeville
neljälle työntekijälle hankitaan älypuhelin. Nuoret käyttävät laajasti älypuhelimia ja pitävät yhteyttä toisiinsa sen avulla. Sosiaalinen media on osan
sitä todellisuutta, jossa suuri osa suomalaisista ja varsinkin nuorista elää.
Koska lähes kaikki nuoret käyttävät älypuhelinta, on nuorisotyötä tekevien
syytä ottaa tämä kanava haltuun ja varsinkin kun nuoret ovat itse sitä toivoneet. Älypuhelin tuo nuorten maailman lähemmäksi työntekijöitä.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto päättää, että nuorisotyön tekijöille hankitaan älypuhelimet
puhelinten tullessa vaihtoikään, mutta viimeistään ensi vuoden aikana.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.
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98 § LAPSITYÖNOHJAAJAN (VARHAISKASVATUKSENOHJAAJAN) VALINTA
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on ollut haettavana lapsityön ohjaajan
(Varhaiskasvatuksen ohjaajan) virka 30.4.2015 mennessä. Hakuaikana saapui 6 hakemusta. Kukaan hakijoista ei ollut täysin pätevä virkaan. Haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat: Sirpa Kannelmaa, Sanna Mehtälä, Leena Mäntykoski, Tanja Rantapere, Anna Kangas sekä Liisi Saarimaa.
Haastattelussa tuomiorovasti Matti Salomäki esitti ensin kaikille haastateltaville samat kysymykset, joita muu haastatteluryhmä täydensi tarkentavilla
lisäkysymyksillä.
Haastattelujen ja hakemusten perusteella vahvimmiksi ehdokkaiksi virkaan
nousivat selkeästi Sirpa Kannelmaa sekä Liisi Saarimaa. Sirpa Kannelmaalla
on runsaasti seurakuntatyön työkokemusta, ja työura on ollut selkeästi seurakuntapainotteinen. Hänellä on vankka kokemus nimenomaan lapsityöstä
ja useamman vuoden kokemus vastaavan lastenohjaajan työstä. Kannelmaa
on persoonana rauhallinen ja asiallinen, silti sanavalmis ja idearikas. Hänellä
on hyvä kokonaiskuva haettavan viran työtehtävistä. Koulutukseltaan hän
on lastenohjaaja sekä lähihoitaja. Lisäksi hän on suorittanut avoimessa yliopistossa teologisia opintoja.
Liisi Saarimaa on koulutukseltaan Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja ja lisäksi hänellä on lastentarhanopettajan kelpoisuus. Työkokemusta
hänellä on seurakunnan nuorisotyöstä sekä SLEY:n lapsi- ja nuorisotyöstä.
Saarimaa työskentelee tällä hetkellä (1/2015 ->) Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaajan sijaisena, joten hänelle ovat oman seurakunnan lapsityön asiat sekä ihmiset jo melko tuttuja. Liisi Saarimaa on idearikas, määrätietoinen ja toimelias työntekijä. Hänellä ei ole varsinaista kokemusta esimiestyöstä tai siihen liittyvistä hallinnollisista asioista.
Haastattelutyöryhmän ehdotus kirkkoneuvostolle:
Haastattelun perusteella päätettiin keskustelun jälkeen ehdottaa, että kirkkoneuvosto valitsee lapsityön ohjaajan (varhaiskasvatuksen ohjaajan) virkaan Sirpa Kannelmaan tai Liisi Saarimaan.
Epäpätevyydestä johtuen valinta on syytä tehdä enintään kolmen vuoden
määräajaksi, jolloin valittu viranhaltija voi hankkia pätevyyden virkaan. Jos
määräaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa
edellytettyä kelpoisuutta, hänen peruspalkkansa voidaan määrätä enintään
15 % alemmaksi kuin vaativuusryhmän vähimmäispalkka on (KirVESTES 27§
1 mom). Vähennys tullee olemaan 5-15 %.
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Tuomiorovasti: Keskusteltuani lakimiesasessorin sekä varhaiskasvatusohjaajien koulutusta järjestävän tahon kanssa voi todeta, että hakijoista Liisi Saarimaa on koulutukseltaan lähempänä pätevyyttä kyseiseen virkaan. Koska
kenelläkään hakijoista ei ole täyttä pätevyyttä virkaan, voidaan valinta KL
6:14 §:ää soveltaen tehdä määräajaksi, jona aikana hakija voi täydentää pätevyyden vakinaisen viran edellyttämälle tasolle.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvoston päättää valita lapsityönohjaajan (varhaiskasvatuksenohjaajan) virkaan enintään kolmen vuoden määräajaksi Liisi Saarimaan. Viran
koeaika on neljä kuukautta, virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote
sekä hyväksyttävä terveyslausunto.
Maria Saarenpää poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisyyssyistä.

Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Peruspalkkaan tehdään
5 %:n vähennys epäpätevyysajaksi.
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99 § KONSERTTILIPPUJEN MYYNTI
Kanttori Paula Pääkkönen anoo, että sunnuntaina 15.11.2015 pidettävään
Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotis juhlakonserttiin voitaisiin myydä lippuja a’ 15 €. Konsertoimassa ovat oopperalaulaja Jorma Hynninen ja urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi. Konsertin järjestävät Lapuan Urkufestivaali ry ja
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta yhdessä. Konsertin kokonaisbudjetti on
4.500 €. Konsertista mahdollisesti aiheutuvat rahalliset tappiot tai voitot
jaettaisiin järjestäjien kesken.
Lippujen myynnistä kirkossa on voimassa yleispäätös, jonka mukaan lippuja
ei myydä kirkossa pidettäviin konsertteihin pois lukien urkufestivaalitapahtumat. Ohjelmia voidaan myydä, mutta niiden ostaminen on vapaaehtoista
ja silloin kirkkoon on halukkailla vapaa pääsy. Tämä konsertti voidaan kuitenkin lukea osaksi urkufestivaalitapahtumia.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto päättää, että 15.11.2015 pidettävään Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotis juhlakonserttiin kirkossa voidaan myydä lippuja.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
100 § VIRKAVAPAAN JATKAMINEN
Henkilöstöasia. Ei julkinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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101 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2016
Kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä säädetään kirkollisverosta seuraavasti:
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien
rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää
ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee lisäksi
osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen rahoittamiseen.
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2015 on
1,75 %. Vaikka kustannustaso nousee koko ajan, on tulojen ja menojen
tasapainottaminen vuoden 2016 talousarviossa realistista samansuuruisella 1,75 %:n tuloveroprosentilla. Tuloveroprosenttia 1,75 % käytetään
myös talousarviovuoden 2016 laadinnan pohjana.

Esitys, vs. talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvion
laatimisen lähtökohtana käytetään 1,75 % suuruista tuloveroprosenttia ja
ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.
Päätös, Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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102 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastaja Esko Säilä (JHTT, HTM)
KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut tilintarkastuskertomuksen
(liite 13) vuoden 2014 tilintarkastuksen suorittamisesta. Tilintarkastus on
suoritettu 6.5.2015. Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan
hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2014.
Esitys, vs. talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös
hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta
2014.
Päätös, Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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103 § E- ja K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirien tilintarkastaja Esko Säilä, (JHTT, HTM) KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut
tilintarkastuskertomuksen (liite 14) vuoden 2014 tilintarkastuksen suorittamisesta erityishuoltopiirien hengellisen työn osalta. Tilintarkastus on
suoritettu 6.5.2015. Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan
hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2014.
Esitys, vs. talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös
hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta
2014.
Päätös, Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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104 § HAUTAUSMAAN KAUSI- JA KESÄTYÖNTEKIJÄT VUONNA 2015
Puistopäällikön tehtäviin kuuluu mm. ottaa töihin kausiluontoiset, määräaikaiset työntekijät. Puistopäällikkö Juha Ylinen on valinnut kausityöntekijöitä Simpsiön ja Tiistenjoen hautausmaille sekä kirkkopuistoon
töihin yhteensä 15 henkilöä. Työtehtävät koostuvat mm. hautausmaan
viheralueiden hoitotöistä sekä hautainhoitorahaston kautta hoidossa
olevien hoitohautojen ylläpidosta. Kausityöntekijät työskentelevät noin
5,5 kk, ajalla 1.5-16.10.2015. Palkkaluokka on kausityöntekijöillä 301.
Lyhempiin työsuhteisiin valittujen koululaisten ja opiskelijoiden joukosta
valittiin 13 nuorta eripituisilla työsopimuksilla (2,5 viikkoa – 3 kk) hakemusten perusteella.
Hakijoita kesätöihin oli yhteensä 73, joista kausityötä haki 28 ja lyhempää kesätyötä 45. Kausityöntekijöiden valinta perustui mm. hautausmaan ja omaisten tuntemiseen, sekä haastattelun luomaan vaikutukseen ja työkokemukseen.
Liitteenä valitut työntekijät sekä työsuhteiden ajankohdat (liite 15).

Esitys, vs. talousjohtaja:
Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyt valinnat.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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105 § NURMIHAUTOJEN HOITO JA NURMIKON LEIKKAUS
Valmistelija puistopäällikkö Juha Ylinen, p. 044 0188532
Viime vuosina Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on ollut käytössä
tapa, jossa viikoittain hoidetaan seurakunnan hoidossa olevat haudat
kokonaisuudessaan ja hautaoikeuden haltijan vastuulla olevat haudat 23 viikon välein. Tästä on tullut joka vuosi reklamaatiota ja kyselyitä,
miksi ”ruutuleikkaamista” pidetään yllä. Perusteena tähän oli ja on, että
yksityisen haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, eikä seurakunta. Seurakunnan velvoite hautausmaan ylläpitäjänä on huolehtia
hautausmaan yleisilmeestä, joten 2-3 viikon välein suoritettu kokonaisvaltainen leikkaaminen on ollut välttämätöntä.
Uuden ehdotuksen mukaan Simpsiön ja Tiistenjoen hautausmaiden yhtenäisten nurmihautojen säännöllinen viikoittainen leikkaus suoritetaan
koneellisesti siten, että leikkaus rajautuu kukkapenkin etureunaan.
Tämä ratkaisu helpottaisi ja nopeuttaisi työtä, sekä vähentäisi lisätyövoiman tarvetta.
Kaikki haudat siis leikattaisiin käytävän ja kukkapenkin etureunaan väliseltä alueelta. Hoitohaudat leikattaisiin lisäksi viikoittain kokonaisuudessaan, ja hautaoikeuden haltijan vastuulla olevat haudat hoitaisivat omaiset n. yhden metrin leveydeltä kukkapenkin ja muistomerkin ympäriltä.
Näin hautausmaan yleisilme pysyisi parempana ja hautausmaan ylläpitäjä pystyisi edelleen seuraamaan niitä hautoja, jotka ovat hoitamattomia.
Esitys, vs. talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää, että hautausmaiden nurmihautojen nurmikon
leikkaus suoritetaan seurakunnan toimesta jatkossa viikottain kukkapenkin etureunaan saakka.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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106 § KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OSTOPALVELUSOPIMUS
Lapuan kaupungin perusturvakeskuksen työvalmentaja Liisa Takala on
ollut yhteydessä vs. talousjohtajaan kuntouttavan työtoiminnan osalta.
Säädökset ovat muuttuneet viime aikoina jonkin verran, ja tästä syystä
myös sopimuksia on uudistettu ja ajantasaistettu. Sopimuksen perusteella seurakunta voi jatkossa laskuttaa kuntaa kuntouttavan työtoiminnan toteutuneista päivistä. Jokaisesta kuntouttavan työtoiminnan
kautta seurakunnalle tulevasta henkilöstä laaditaan lisäksi oma sopimus,
joten ostopalvelusopimus ei velvoita ottamaan kuntoutettavia vastaan,
vaan antaa siihen mahdollisuuden.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena tulee olla asiakkaiden työ- ja
toimintakyvyn parantaminen siten, että he voisivat osallistua julkisiin
työvoimapalveluihin, koulutukseen tai työhön. Kuntouttavan työtoiminnan jakson pituus vaihtelee, ollen aina vähintään 3 kuukautta. Toiminnan pituus on päivittäin 4 - 8 tuntia 1 - 4 päivänä viikossa. Työtoiminnalla ei voi korvata palkkatyöhön rinnastettavaa työtä. Palveluntuottajalle maksetaan 10 euroa kultakin asiakkaan läsnäolopäivältä.
Lapuan kaupunki on velvoitettu maksamaan 50 – 75 % pitkään työttöminä olleiden työttömyysetuuksista, joten hyötyä voi syntyä kaikille osapuolille. Kaupunki säästää veronmaksajien rahaa, seurakunta saa avustavan työntekijän sekä työntekijä mahdollisimman mielekästä tekemistä
ja samalla hän pysyy paremmin kiinni yhteiskunnassa.
Seurakunnalla on ollut ainakin kiinteistönhoitopuolella pidempiaikainen
henkilö kuntouttavan työtoiminnan kautta. Seurakunta voi harkita jokaisen mahdollisen työntekijän osalta onko heitä mahdollista ottaa töihin.
Kuntouttavan työtoiminnan kautta työllistettävä soveltuu parhaiten
toistuviin tehtäviin. Työllistettävä vaatii ohjausta ja valvontaa, täytyy
miettiä aina tapauskohtaisesti onko tähän riittävät resurssit ja sitoutumishalu, onko tarjota sopivaa työtä ja miten hyödyllistä työllistäminen
on kummallekin osapuolelle.
Esitys, vs. talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää, että tehdään ostopalvelusopimus Lapuan kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan osalta. Seurakunta harkitsee
kuitenkin jokaisen tapauksen erikseen, onko mahdollisuus ottaa työllistettävä työjaksolle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.
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107 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

EPV Alueverkko Oy aloittaa uuden 110 kV voimajohdon rakentamisen Lapuan ja Alajärven Sänkiahon välille heinäkuussa 2015. Johto
tulee vanhan johdon paikalle, hanke valmistuu kesällä 2016.

-

Luottamushenkilöiden sekä työntekijöiden yhteinen ilta seurakuntatalolla ke 20.5.2015. Aiheena mm. talous- ja toimintasuunnittelu.

-

Rovastikunnallinen seminaari aiheesta seurakuntien ylläpitämät erityistyömuodot järjestetään Seinäjoella 16.9.2015.

-

Lapuan tuomiokirkossa on pappisvihkimystilaisuus 24.5.2015. Tällöin
vihitään papiksi mm. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuleva pastori Karoliina Virkamäki sekä nimikkolähettimme Piia Ruotsala.

-

Keskusteltiin lisäksi mm. kanttoritilanteesta sekä tapulikahvilatoiminnasta.

108 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja antoi valitusosoituksen, joka
liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

