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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 §§ 131-134
131 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.
Alkuhartauden piti Terttu Sihvola-Rauttu. Laulettiin virsi 600.

132 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. (KL 7:4).
Esityslista on toimitettu 29.5.2020

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 132 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

133 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän
mukaisesti Mirja Vakkuri – Jarkko Åström.

Kn 133 § Päätös:

134 §

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin
Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa
§ 135 Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet; lisätty liite 135c
§ 146 Tietosuojalaki (1050/2018); lisätty § ja liite
§ 147 Viranhaltijoiden kokouspalkkioista päättäminen; lisätty § ja liite
§ 148 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 149 Kokouksen päätös

Kn 134 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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Kirkkoneuvosto 10.3.2020 § 55
Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 71
Kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 85,8
Kirkkoneuvosto 21.4.2020 § 98
Kirkkoneuvosto 12.5.2020 § 119
Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 135
135 §

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET
Kirkkoneuvosto päätti 10.3.2020 § 70 THL:n yleisvaaralliseksi luokitteleman taudin
aikana, että henkilöt saavat olla ilmoituksella esimiehelle poissa 5 päivää töistä
sairaustapauksessa. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että seurakunta tulee
antamaan tarvittaessa lisää ohjeita varautumisesta ja toiminnasta yleisvaarallisen
tartuntataudin aikana. Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien
hautaustoimet ovat sopineet keskenään toiminnasta korona-virusepidemian aikana ja
keskinäisestä avunannosta.
Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä kokoontui 11.3. ja päätti seuraavista toimista:






Ryhmiä koskeva ohjeistus: ei tulla kipeänä paikalle
Työaloilla sovitaan sijaisjärjestelyt ja toiminnan peruuttamisesta/siirtämisestä tarvittaessa
Tilojen osalta, jos sairastuneita tai altistuneita ollut läsnä, pinnat desinfioidaan
Lasten kerhot keskeytetään heti, kun ensimmäinen tartunta on todettu
Tuusulan ja Keravan kanssa yhteinen lehti-ilmoitus seurakuntasivulla: ÄLÄ TULE
KIPEÄNÄ

Kirkon työmarkkinalaitos on antanut omat ohjeet varautumisesta Korona-virukseen.
Liite nro 71a.
WHO on 11.3.2020 julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomen hallitus on
antanut 12.3.2020 suositukset yleisötilaisuuksia varten. Hallitus suosittaa, että kaikki
yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi
suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden
pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja
tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.
Hallituksen suosituksen jälkeen 12.3. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen päätti, että
perutaan Samalla sopalla (19.3.) ja Jampan aamukaffet (13.3.) tilaisuudet perutaan
sekä Miestenilta (13.3.), nuorten viikonloppuleiri 13.–15.3. ja Kirpputori ainakin
viikon 12.
Kirkkohallitus antoi 12.3. omat ohjeistuksensa liite nro 71b ja ohjeiden noudattamisen
lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti
seuraavia toimenpiteitä mm. luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka
eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Liite nro 71c ohjeistus Järvenpään seurakunnassa 13.4.2020 saakka ja liite nro 71d
piispojen ohjeistus 16.3.2020
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen
nro 71c mukaista ohjeistusta 13.4.2020 saakka.
Kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä pitämään työaikakorvauksista ja
ylitöistä kertyneet tunnit pois 13.4.2020 mennessä. Kirkkoneuvosto suosittelee
myös vuosilomien pitämistä vastaavana aikana.

Kn 71 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****
Kn § 98
Kirkkoneuvostossa on 31.3.2020 § 85 käsitelty liitteessä nro 85/8 COVID-19
virukseen liittyvät toimenpiteet Järvenpään seurakunnassa ja todettu, että hallituksen
30.3 tiedotustilaisuuden perusteella aiemmin kirkkoneuvostossa 17.3.2020 § 71
päätettyjen liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta jatketaan 13.5.2020 saakka. Sen
jälkeen tapahtuvien toimenpiteiden osalta seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavat
päätökset viranomaisten ja kirkon johdon antamien linjausten mukaan.
Tällä hetkellä tietyissä ammattiryhmissä kuten papit ja nuorisotyönohjaajat on
kesälomien
hyväksyntää
viivästytetty,
kunnes
kesän
rippikoululeirien
toteuttamismahdollisuudesta on tietoa.
Rippikoulutyössä on laadittu varasuunnitelmat siihen vaihtoehtoon, että kesäkuun
rippikoululeirit on siirrettävä ja myös siihen vaihtoehtoon, että koko kesän osalta
leirit on siirrettävä eteenpäin.
Hautaustoimessa on annettu hautaustoimistolle ohjeistus, että vainajien siunaamista
suositellaan 1-3 viikon kuluessa kuolemasta.
Tällä taataan paremmin
kylmäsäilytystilojen kapasiteetin riittävyys, mikäli kuolleisuus kohoaa.
Hautaustoimessa on myös koulutettu varahenkilöitä niin siunausvarausten
tekemiseen kuin haudankaivuuseen.
Omasta perustyöstä vapautunutta henkilöstöä (varhaiskasvatus, vahtimestarit) on
ollut hoitamassa hävikkiruokajakelua tarvitseviin koteihin Yhdessä katettuterminaalin kautta. Jakokohteita on ollut noin 70 viikoittain ja näistä 47 %
lapsiperheitä. Henkilöstöä on ollut myös kauppa-asioinnissa apuna.
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Erääntyneet lomat on pääosin pidetty pois ja työaikakorvauksista ja ylitöistä
kertyneitä tunteja on myös pidetty osittain pois, muttei kaikilta osin 13.4.2020
mennessä. Lomarahan vaihtaminen vapaiksi on mahdollista ilmoittamalla siitä
15.5.2020 mennessä. Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen
perustyö on loppunut toistaiseksi, on hyvin perusteltua pitää pois työaikakorvauksista
ja ylitöistä kertyneet tunnit, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa
tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää. Samoin uuden
lomakauden alkaessa 1.5.2020 alkaen on näillä samoilla työaloilla syytä aloittaa
uusien lomien pitäminen, ellei työntekijää tarvita korvaaviin työtehtäviin. Mikäli
poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on
lomarahojen vaihtaminen vapaiksi hyvin suositeltavaa ja sijoittaa kesälle
mahdollisimman paljon vuosilomaa.
Kirkon Palvelukeskuksesta saadun tiedon mukaan lomarahavapaat on anottava
15.5.2020 mennessä.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa jatketaan liitteen nro
71c mukaista ohjeistusta 13.5.2020 saakka.
Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on
loppunut tai vähentynyt olennaisesti toistaiseksi, pidetään pois
työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit 13.5.2020 mennessä, ellei
perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän
työssäolo on korvaamattoman tärkeää.
Uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 näillä samoilla työaloilla, joissa
tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti
toistaiseksi, aloitetaan uusien lomien pitäminen esimiehen kanssa sovittavalla
tavalla, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa
työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.
Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole
mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi varsinkin leirityössä
mukana olevissa ammattiryhmissä hyvin suositeltavaa ja tällöin sijoitetaan
kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa, jos muu työtilanne sen sallii.

Kn 98 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****
Kn § 119
Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset
1.6.2020 alkaen. Linjaus avaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan kokoavaa
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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kesätoimintaa tämän henkilörajauksen ja muut turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Ohjeistuksia antavat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä
aluehallintovirastot (AVI).
Piispat ovat laatineet 5.5.2020 ohjeistuksen seurakunnille kokoontumisrajoitusten
vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen (liitteenä nro 119a). Kirkkohallitus on
laatinut yhteistyössä tuomiokapitulien asiantuntijoiden kanssa ja eri viranomaistahoja
konsultoiden Ohjeen lasten ja nuorten kesätoiminnasta Suomen ev.-lut. kirkon
seurakunnissa poikkeusolojen aikana, jonka ohjeistukset on huomioitu oman
seurakuntamme linjauksissa.
Piispojen ohjeistuksen mukaan Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa
kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50
henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Jumalanpalvelusten
välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.
Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä.
Muuta kokoavaa toimintaa voidaan myös 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset
ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen.
Valmiusjohtoryhmä linjasi kokouksessaan 6.5.2020 toimenpiteitä hallituksen ja
piispojen ohjeistuksen perusteella. Linjaukset ovat liitteenä nro 119b.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen
nro 119b mukaista ohjeistusta 14.5.2020 alkaen

Kn 119 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****
Kn § 135

on
saapunut
19.5.2020
uusi
tarkennettu ohje seurakunnille
kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen liitteenä nro
135a. Ohjetta valmisteltaessa on konsultoitu eri viranomaisia ja päättäviä tahoja, ja
ohje on linjassa STM:n aluehallintovirastoille antamien linjausten kanssa.
Piispoilta

Ohjeessa seurakunnan tiloissa tapahtuvan kirkon jumalanpalveluselämän – messujen
ja kirkollisten toimitusten – katsotaan olevan luonteeltaan julkisia tilaisuuksia. Siksi
niitä – tilan koosta riippuen – koskee 1.6. alkaen 500 hengen kokoontumisrajoitus.
Kirkollisia toimituksia seuraavat hää- tai kastejuhlat tai muistotilaisuudet sen sijaan
ovat yksityisiä tilaisuuksia. Niitä siis koskee 50 hengen kokoontumisrajoitus.
Uuden ohjeistuksen perusteella on valmiusjohtoryhmä kokouksessaan tarkentanut
aiempia ohjeistuksia seurakunnan toimintaa ja tilojen henkilömääräkapasiteettia
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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turvaväleillä koskien
ohjeistukseen.

1.6.2020

alkaen.

Ohjeistukset

on

päivitetty

korona-

Rippikoulutyössä on laadittu turvallisuusohjeistukset sekä työntekijöille että
leiriläisten perheisiin. Viestinnässä on laadittu kriisiviestintäsuunnitelma kesän
toimintaa koskien, jos toiminnassa ilmenee koronaepäily tai koronatapaus.
Kriisiviestintäsuunnitelma liitteenä nro 135b.
Liitteenä nro 135c uusimmat linjaukset noudatettavista ohjeista Järvenpään
seurakunnassa.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen
nro 135c mukaista ohjeistusta 1.6.2020 alkaen

Kn 135 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 136
136 §

YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN JA
ALUEEN SEURAKUNTIEN VÄLILLÄ
Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymän johtaja ja KeuSoten toimialueen seurakuntien
kirkkoherrat ovat kokouksessaan päättäneet valmistella puitesopimusta, jolla
osapuolet sopivat keskinäisestä yhteistyöstä KeuSoten toimialueella ja -pisteissä
Keski-Uudellamaalla. Sopimuksen kohde on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä
tapahtuva yhteistyö.
Sopimusta on valmisteltu työryhmällä Pirjo Laitinen-Parkkonen, Vesa Koivisto ja
Tiina Peippo ja laatimisessa oli mukana myös Marja Kosonen. Esitys
yhteistyösopimukseksi on liitteenä nro 137.
Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin,
osallisuuden ja terveyden edistäminen. Toimijoiden välisellä yhteistyöllä kehitetään
palveluita ja vahvistetaan työskentelyä rajapinnoilla.
Yhteistyösopimus on luonteeltaan puitesopimus ja tarvittaessa osapuolet neuvottelevat
eri asiakasryhmiä/toimialueita koskevat alakohtaiset sopimukset koskien mm.
seuraavia osa-alueita:
- Terveyspalvelut ja sairaanhoito
- Ikäihmisten palvelut
- Sosiaali- ja kriisipäivystys
- Vammaisten palvelut
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunta hyväksyy omalta osaltaan
liitteen nro 136 mukaisen yhteistyösopimuksen Keski-Uudenmaan soten
kuntayhtymän ja sen toimialueen seurakuntien välillä.

Kn 136 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 137
137 §

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT JA RYHMÄKOON YLITYKSET

Järvenpään seurakunnassa järjestetään 14 rippikoulua vuonna 2020.
Kuudessa rippikoulussa ohjesäännön mukainen ryhmäkoko ylittyy. Tuomiokapitulin
12.5.2004 vahvistaman rippikoulun ohjesäännön 5 §:n mukaan samassa ryhmässä
opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi
poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä.
Rippikoulut ja niiden tilanne 28.5.2020 ohessa liitteenä nro 137a.
Ohessa liitteissä nro 137b-c on sekä leirille lähteville lähetetyt Korona-aikakauden
turvallisuusohjeistukset, että työntekijöille tarkoitetut turvallisuusohjeistukset.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: James Cox
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto
merkitsee
rippikoulusuunnitelman
ja
turvallisuusohjeistukset tiedoksi sekä hyväksyy ryhmäkoon ylitykset.

Kn 137 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 138
138 §

TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKANOSIEN TARKISTUSESITYKSET 1.7.2020
Kirkkoneuvosto on 2018–2019 aikana käsitellyt lähes koko henkilöstön
tehtävänkuvaukset. Palkkatyöryhmälle on tullut käsittelyyn esityksiä tehtävien
muutoksiin liittyvistä tehtävänkuvauksien ja peruspalkkojen muutoksista. Lisäksi on
tullut esityksiä diakonian henkilöstön ja perheneuvojien yleisemmästä palkkojen
tarkistuksesta. Palkkatyöryhmä on tehnyt esityksen tehtävien muutoksiin liittyvistä
tehtävänkuvien tarkistuksista sekä niihin liittyvistä peruspalkkojen muutoksista.
Palkkatyöryhmän muistio 28.5.2020 on liitteenä nro 138a), vs. johtavan diakonian
viranhaltijan Keijo Ruuskasen tehtävänkuvauslomake on liitteenä nro 138b),
seurakuntapastori Aino Luhtaselan tehtävänkuvauslomake liitteenä nro 138c),
seurakuntapastori Anna Markkasen tehtävänkuvauslomake on liitteenä nro 138d) ja
B-kanttori Toni Hintsalan tehtävänkuvauslomake on liitteenä nro 138e).

**
Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:
Kirkkoneuvosto päättää 1.7.2020 alkaen hyväksyä (KirVESTES 1.4.2019
vaativuusryhmien vähimmäispalkkojen mukaisesti):
a) vs. johtavan diakonian viranhaltijan Keijo Ruuskasen
tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138b) mukaisena ja vahvistaa
vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,
b) seurakuntapastori Aino Luhtaselan tehtävänkuvauslomake liitteen
nro 138c) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja
peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,
c) seurakuntapastori Anna Markkasen tehtävänkuvauslomake liitteen
nro 138d) mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja
peruspalkaksi xxxx,xx €/kk,
d) B-kanttori Toni Hintsalan tehtävänkuvauslomake liitteen nro 138e)
mukaisena ja vahvistaa vaativuusryhmäksi 601 ja peruspalkaksi xxxx,xx
€/kk,
e) perheneuvojille osaamisen +merkintä heidän suorittamistaan
osaamista lisäävistä koulutuksista, jotka eivät ole pätevyysvaatimuksena.
Tämän jälkeen kokoaikaisena perheneuvojan peruspalkka on xxxx,xx
€/kk. Muutos koskee perheneuvojia Jarno Hellström, Merja Kaura, Sari
Mäenpää, Markku Pispala ja Tea Talhola.
Kn 138 § Päätös: Esitys (kohdat a-e) hyväksyttiin yksimielisesti
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 139
139 §

OP VARAINHOIDON SOPIMUS
OP Privaten kautta seurakunnalle on esitetty mahdollisuutta sijoittaa OP Varainhoidon
kautta vaikuttamissijoitusrahastoon. Vaikuttavuussijoittaminen on yksi nousevista
sijoittamisen trendeistä maailmalla. Vaikuttavuuden lisäksi ao. rahastot ovat tarjonneet
kilpailukykyisiä tuottoja.
OP perustaa Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan
vaikuttavuusrahaston käyttäen hyväksi Finnfundin pitkäaikaista kokemusta (n. 40
vuotta) sijoittamisesta kehittyville markkinoille. Suomen markkinoilla uudenlainen
rahasto hakee systemaattista ja mitattavaa vaikuttavuutta ensisijaisesti kestävän maaja metsätalouden, uusiutuvan energian ja rahoituslaitosten hankkeista. Sijoitukset
tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista, kestävien työpaikkojen
luomista ja edullisen ja puhtaan energian turvaamista.
OP Varainhoidon sijoitusammattilaiset vastaavat sijoitustuotteet kokonaisuudesta ja
valitsevat kohteet Finnfundin esittämistä kohteista. Vaikuttavuusrahaston
salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy, hallinnoijana OP Rahastoyhtiö Oy ja
neuvonantajana Finnfund. Vaikuttavuusrahaston kohteet valitaan YK:n kestävän
kehityksen periaatteiden ja ESG-integroinnin menetelmin.
Vaikuttavuusrahasto toteutetaan Ky eli kommandiittiyhtiömuotoisena ja mukaan
liittyminen tapahtuu äänettömänä yhtiömiehenä. Käytännössä liittyminen tulisi tehdä
kapitalisaatiosopimuksen kautta. Pienin sijoitus vaikuttavuusrahastoon on 250 000 €,
sijoitushorisontti 10 vuotta ja arvioitu tuotto 8 -12 %. Jotta seurakunta voi sijoittaa ao.
vaikuttavuusrahastoon, on sen solmittava OP Varainhoidon kanssa sopimus.

**
Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää:
1) solmia OP Varainhoidon sopimuksen sijoituskonsultointimallilla, sekä
siihen liittyvät säilytys- ja tilisopimukset.
2) valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietala allekirjoittamaan sijoittamiseen
liittyvät sopimukset OP Ryhmän OP Varainhoito Oy:n kanssa, sopimaan OP
Varainhoito Oy:n palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista
sijoituspalvelun ehdoista ja rajoituksista.

3) valtuuttaa talousjohtaja Kari J. Hietala vastaamaan pankin
selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin kysymyksiin, antamaan tietoja
seurakunnan sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta asemasta,
vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja –tietämystä koskeviin
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
päätöksen toimeenpano
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kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan ja pankkiasioinnin
kannalta tarvittavat tiedot. Lisäksi hänet valtuutetaan saamaan tietoja
seurakunnan arvo-osuus- ja pankkitileistä, säilytyksistä, sijoitusrahastoosuuksista, säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista sekä muista
omistuksista sekä vastaanottamaan sijoitustoiminnan raportointi.
4) että talousjohtaja Kari J. Hietala valtuutetaan ostamaan ja myymään
asiakastietolomakkeen
mukaisesti
sijoitusrahastoja,
osakkeita,
joukkovelkakirjoja ja muita rahoitusvälineitä. Asiakastietolomake on liitteenä
nro 139.

Kn 139 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 140
140 §

TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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**
Esityksen valmistelija:
**
Tj:n esitys:

Kn 140 § Päätös:

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 141
141 §

TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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**
Esityksen valmistelija:
**
Tj:n esitys:

Kn 141 § Päätös:

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 4.6.2019 § 192
Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 142
142 §

TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
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****
Kn § 142

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot:
**
Pj:n esitys:

Kn 142 § Päätös:

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 143
143 §

KIRKKOVALTUUSTON 26.5.2020 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA
TOIMEENPANO
Pj:n esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 26.5.2020 tekemät päätökset ovat
syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä,
eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen
vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:
13 § Kokouksen avaus
14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Merkitään tiedoksi
16 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
17 § Ääntenlaskijoiden valinta
18 § Uusi investointimääräraha Vanhankirkon ikkunat
talousjohtaja, ylläpitopäällikkö, kirjanpitäjä
19 § Kiinteistöstrategia 2020–2029
talousjohtaja, kirkkoherra, kiinteistöstrategiatyöryhmä
20 § Sairaalasielunhoidon uusi sopimus
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä
21 § Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä
22 § Taloustoimiston toimistopäällikön viran perustaminen
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri, toimistopäällikkö
23 § Nuorisotyön viran perustaminen
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri, toimistopäällikkö
24 § Viestinnän henkilöresurssit
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri, toimistopäällikkö, Jari
V. Niemi, James Cox
25 § Kirkkoherranviraston toimistosihteerien virat ja viran täyttäminen
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri, toimistopäällikkö
26 § Varhaiskasvatustyönohjaajan viran perustaminen
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri, toimistopäällikkö, Iia
Palmgren
27 § Lastenohjaajan toimen muuttaminen perhetyönohjaajan viraksi
talousjohtaja, kirkkoherra, kirjanpitäjä, palkkasihteeri, toimistopäällikkö,
James Cox, Sari Wallius
28 § Tiedoksi
29 § Valitusosoitus
30 § Kokouksen päätös

**
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri
**
Kn 143 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 144
144 §

TIEDOKSI
1.

YLEISKIRJEET
14/2020 Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
Kipa 2 -hankesuunnitelma 2020 (1).pdf 14_2020 Liite 1 Kipa 2 -hankesuunnitelma 2020
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

2.

JÄSENKEHITYSTILASTO
Liite 144 /2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

3.

VEROTILITYKSET 2015–2020 KUUKAUSITTAIN

(liite 144 /3)

4.

YLEISRAPORTTI 01-04/2020

(liite 144 /4)

5.

NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; BERNTSSON, L

(liite 144 /5)

6.

NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; MARKKANEN, A

(liite 144 /6)

7.

NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; SEPPÄNEN, T

(liite 144 /7)

8.

NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; KURPPA, T

(liite 144 /8)

9.

NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; PELTOJA, J

(liite 144 /9)

10. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; AHO, A

(liite 144 /10)

11. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

(liite 144 /11)

12. TILASTOTIETOA RUOKAKASSI JAKELUSTA

(liite 144 /12)

13. VANHANKIRKON KORJAUSURAKAT

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
**
Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden
piirissä olevia listalle merkittyjä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kn 144 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden
piirissä
olevia
listalle
merkittyjä
viranhaltijoiden
päätöksiä
käsiteltäväkseen.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 145

145 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT


Kn 145 § Päätös:

KN ylimääräinen kokous to 11.6. pidetään kello 13.00 TEAMskokouksena

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 146

146 §

TIETOSUOJALAKI (1050/2018)

**
Esityksen valmistelija;
**

Tj:n esitys:

Kn 146 § Päätös:

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 147

147 §

VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Kirkkovaltuuston päätettyä 10.12.2019 korottaa luottamushenkilöiden kokouspalkkiot
31,5 eurosta 35 euroon ylittää se KirVesTes:n mukaan viranhaltijoille enintään
maksettavan kokouspalkkion määrän, joka on 32,38 €.

**
Valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**

Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää että 1.1.2020 alkaen viranhaltijoille maksettava
kokouspalkkio on 32,38 €/kokous ja lisäksi noudatetaan KirVesTes:n pykälän 42 4
mom korotussäännöksiä.

Kn 147 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 2.6.2020 § 148–149

148 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 148 §

Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

149 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 149 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

