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Kokousaika

Maanantai 15.2.2021 klo 18

Kokouspaikka

Kosken seurakuntatalo, Maijankuja 6, Koski Tl

Läsnä:

Muut saapuvilla
olleet:

Käsiteltävät asiat:
Sivut:

Hietalahti Tapio
Mikkola Kalle
Kaskinen Liisa
Lahti Juha
Leppänen Anssi
Rautavuori-Lehtinen Mirja
Savonen Maija
Valta Anne
Kraappa Maarit, varajäsen x
Vesanen Heikki

x
x
x
x
x
x
x
-

Hacklin Outi
Harstinen Pirjo
Tulonen Sirkku
Orre Tiina

x
x
x
x

puheenjohtaja, kirkkoherra
varapuheenjohtaja

x

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
sihteeri, talouspäällikkö
diakoni, esittelee 16 §

§ 12 – 24
1–

Allekirjoitukset:

_______________________
Tapio Hietalahti
puheenjohtaja

_____________________
Sirkku Tulonen
sihteeri

_______________________
Kalle Mikkola, pj 19-20 §

_______________________
Mirja Rautavuori-Lehtinen, sihteeri 20 §

__________________________
Maija Savonen
pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Heikki Vesanen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 16.2.-1.3.2021 kirkkoherranvirastossa sen
aukioloaikoina sekä seurakunnan verkkosivuilla.
Todistaa

Koskella Tl 2.3.2021

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Päivi Pakkanen
seurakuntasihteeri

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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12 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen

13 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla (KJ
9:1,2). Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
ja varapuheenjohtajalle.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
jäsenistä (KL 7:4).
Kokouskutsu ja asialista on annettu tiedoksi 10.2.2021 Asialista on ollut nähtävillä
myös seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla 10.2.2021 lähtien.
Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä ja 1 varajäsentä.
Päätösesitys:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
14 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Maija Savonen ja Heikki Vesanen. Pöytäkirja tarkistetaan heti
kokouksen jälkeen.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
15 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Hyväksytään kokouskutsu (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi
Päätös / kirkkoneuvosto:
Pykälän 20 esittelytekstiä ja päätösesitystä on täsmennetty. Muutoin hyväksytään
esityksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA
Martinkosken seurakunnan rippikoulun ohjesäännöstä
’’ 2 § Rippikoulua koskevat suunnitelmat
Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa.
Rippikoulun paikallista toteutusta varten laaditaan kolmivuotinen
paikallissuunnitelma, joka annetaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Kolmivuotissuunnitelma on vuosille 2019 – 2022.
Vuoden aikana pidettäviä rippikouluja varten laaditaan vuosisuunnitelma, jonka
kirkkoneuvosto vahvistaa.’’
Diakoni Tiina Orre esittelee Martinkosken seurakunnan rippikoulun
vuosisuunnitelmaa vuodelle 2021.
Liite 2

Päätösesitys / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto vahvistaa rippikoulun vuosisuunnitelman vuodelle 2021
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

17 §

UUSINTAPAINOKSET AULIS OJAN KIRJOISTA
Kiinteistöpäällikkö:
Aulis Oja on kirjoittanut kirjat Marttilan pitäjän historia, julkaistu vuonna 1959
(kattaa myös Marttilan seurakunnan historian) sekä Kosken Tl seurakunta 1647-1947,
julkaistu vuonna 1949. Kirkkoherran ehdotuksesta tiedustelin kirjailijan perillisiltä
lupaa painattaa kirjat uudelleen. Erkki Oja oli keskustellut muiden perillisten kanssa
asiasta ja lupa tuli. Olen pyytänyt tarjouksia kirjapainoilta kirjojen painatukseen.
Ongelmana on, etteivät kirjat ole valmiiksi pdf- muodossa. Yhdet kappaleet pitää
leikata auki ja muuntaa pdf- tiedostoksi. Tarjouksia sain kolme. Sälekarin kirjapaino
Somerolta painattaa halvimmalla Marttilan pitäjän historian sekä Nord Print
Helsingistä Kosken Tl historian. Painotyö on varmasti pokkarimainen, mutta näin
yhden kappaleen hinta jää halvemmaksi. Marttilan pitäjän historia on pyydetty
kovakantisena ja Kosken Tl seurakunta pehmeäkantisena. Olen pyytänyt molempien
pitäjien kirjastoista arvioita määrästä mikä menisi kaupaksi ja saanut arvioksi

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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Marttilan pitäjän historia 200 kpl ja Kosken Tl seurakunta 100 kpl. Kirjojen lisätilaus
on jatkossa helpompaa, kun ne ovat valmiiksi pdf-muodossa.
Liitteet 3 – 9
Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää tilata Marttilan pitäjän historian uusintapainoksia 200 kpl
Sälekarin kirjapainosta Somerolta sekä Kosken Tl seurakunta -kirjan uusintapainoksia
100 kpl Nord Printiltä Helsingistä.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

18 §

PELLON VUOKRASOPIMUS
Martinkosken seurakunnan, Marttilassa sijaitsevan peltoalueen (2,74 ha) viiden
vuoden vuokrasopimus on päättynyt. Julkisyhteisönä seurakunta kilpailuttaa
tarjoukset.

Päätösesitys / talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää pyytää tarjouksia peltoalueen vuokrauksesta Auranmaan
viikkolehdessä, seurakunnan netti- ja facebook -sivuilla.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
19 §

KIRKKOHERRAN PALKKA
Marttilan ja Kosken Tl seurakuntien liitosjärjestelyissä määriteltiin Martinkosken
seurakunnan kirkkoherralle palkka. Helmikuussa 2020 peruspalkka on 4463,26 euroa.
Marttilan seurakunnan kirkkoherran siirtyessä liitoksessa Martinkosken seurakunnan
kappalaiseksi hänen palkkansa säilyi entisellään lakisääteisesti. Kappalaisen
peruspalkka on tällä hetkellä 4464,08 eli se on isompi kuin kirkkoherran.
Kaikki muut seurakunnan työntekijät, paitsi kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat
saaneet vuosittaiset palkankorotukset automaattisesti. Johtavien viranhaltijoiden
palkka pitäisi tarkistaa vuosittain kirkkoneuvostossa. Ensimmäisellä tarkastuskierroksella kirkkoherran palkkaa korotettiin varsin maltillisesti kirkkoherran omasta
pyynnöstä. Tämän vuoksi kirkkoherran palkkaus on jäänyt jälkeen kappalaisen
palkkakehityksestä.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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Liitteet 10 ja 11
Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää kirkkoherran palkaksi 1.3.2021 alkaen 4537,- / kk.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Kirkkoherra poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
20 §

YLIMMÄN JOHDON YLEISKOROTUS

Kirkkohallituksen yleiskirje:
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan
peruspalkkaa 1.8.2020 lukien 1,4 %:n yleiskorotuksella ja 1.5.2021 lukien 1,6 %:n
yleiskorotuksella.
Tarkistuksiin käytettävä 1,6 %:n yleiskorotusta vastaava erä lasketaan ylimmän
johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden tavanomaisen
kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Yksittäisessä
seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkasta.
Mikäli kirkkoneuvosto on edellisessä pykälässä hyväksynyt talouspäällikön esityksen
kirkkoherran palkasta, on jaettava palkkasumma:
kirkkoherra 4537,talouspäällikkö 3505,44
yhteensä 8042,44 euroa, josta 1,6 % on 128,68 euroa.
Koska liitteen mukaista vaihtoehtoa
”yleiskorotuksen sijasta seurakunta voi päättää tarkistaa ylimmän johdon
peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen
arvioinnin perusteella.”
ei voida käyttää, on syytä jakaa korotussumma kirkkoherran ja talouspäällikön
kesken niin, että kummankin osuus on 1,6 % omasta peruspalkastaan.
Liite 12
Päätösesitys / varapuheenjohtaja
Seurakunta tarkastaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien
viranhaltijoiden palkkoja 1,6 %:n yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien siten, että
talouspäällikön ja kirkkoherran palkankorotus on 1,6 % kummankin omasta
peruspalkasta.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

21 §

VALON ANOMUS
Lauluyhtye Valo on lähettänyt Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvostolle
anomuksen Kosken Tl seurakuntatalon käytöstä veloituksetta yhtyeen
lauluharjoituksia varten. Vastineeksi yhtye lupautuu pyydettäessä olemaan mukana
seurakunnan jumalanpalveluksissa tai muissa tilaisuuksissa korvauksetta.
Liite 13

Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto hyväksyy anomuksen. Lauluyhtye Valo saa käyttää veloituksetta
Kosken Tl seurakuntataloa lauluharjoituksiinsa keskiviikkoisin klo 17.30-19.30.
Vastineeksi Valo on pyydettäessä mukana seurakunnan tilaisuuksissa veloituksetta.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

22 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

23 §

ILMOITUSASIAT
Tiina Orre, opinnäytetyö, liite 14
Viranhaltijapäätöksiä:
Kirkkoherra
1/2021 kappalaisen vapaapäivien siirto ajalle 27.-28.2., 10.-14.3. ja 17.3.2021.
Talouspäällikkö
1/2021 seurakuntatyöntekijän vuosiloma 15.-21.2.2021 (5 päivää, jää 19)
2/2021 seurakuntamestarin vuosiloma 17.-19.2. ja 26.2. (4 päivää, jää 0)

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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Kirkkoneuvoston seuraava kokous (tilinpäätös) tiistaina 16.3.2021 Marttilan
seurakuntatalolla.
24 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen 18.56. Annetaan valitusosoitus (liite 15).

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö

