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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 17.3.-30.3.2021 kirkkoherranvirastossa sen
aukioloaikoina sekä seurakunnan verkkosivuilla.
Todistaa

Koskella Tl 31.3.2021

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Päivi Pakkanen
seurakuntasihteeri
Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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25 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen

26 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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 10.3.2021 Asialista on ollut nähtävillä
myös seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla 10.3.2021 lähtien.
Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja yksi varajäsen.

Päätösesitys:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
27 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Liisa Kaskinen ja Juha Lahti. Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen
jälkeen.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Liisa Kaskinen ja Maija Savonen. Pykälän 34 kohdalla pöytäkirjan
tarkastajana toimii Heikki Vesanen. Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen.
28 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Lisätään muihin asioihin, pykälä 38, Selvitysmiehen lausunto Paimion rovastikunnan
talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen yhteistyöstä ja hyväksytään muutoin
kokouskutsu (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö

MARTINKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2021
16.3.2021

3

29 §

EI JULKISUUTEEN -ASIA (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6, § 25)

30 §

CARUNAN JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Caruna on tehnyt maakaapelointia seurakunnan alueelle. Seurakunnan ja Carunan
välille pitää allekirjoittaa käyttöoikeussopimus.
Liite 2.

Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan Carunan
ja Martinkosken seurakunnan välisen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
31 §

YT-NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN KESKUSREKISTERIIN LIITTYMISEN JOHDOSTA
Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvosto on 14.1.2021 / 5§ päättänyt esittää
kirkkovaltuustolle, että Martinkosken seurakunta liittyy perustettavaan Porin
aluekeskusrekisteriin 1.1.2022.
Mikäli kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.3. päättänyt hyväksyä kirkkoneuvoston
esityksen, on seurakunnassamme aloitettava yt-neuvottelut koskien
seurakuntasihteerin viran ja toimen järjestelyjä. Keskusrekisteriin siirtyvät
virkatodistusten laatimiset jäävät seurakuntasihteerin työnkuvasta pois.

Päätösesitys / talouspäällikkö:
Mikäli kirkkovaltuusto on 11.3. hyväksynyt kirkkoneuvoston esityksen Porin
keskusrekisteriin liittymisestä, aloitetaan Martinkosken seurakunnassa ytneuvottelut koskien seurakuntasihteerin viran ja toimen järjestelyjä.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
32 §

JENNYNTUVAN MYYNTI
Seurakunnalla on työn alla kiinteistöstrategia ja tulevaisuuteen katsoen on syytä
pyrkiä vähentämään rakennuskantaa kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Tavoitteena on turvata seurakunnan perustoiminnot kuluja vähentämällä. Jäsenten

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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ikäjakauma on koko ajan siirtynyt iäkkäämmäksi, jäsenkato on joka vuotista ja
verotulot tulevat väistämättä vähenemään.
Seurakunnan omistama Jennyntupa on hyvin huonokuntoinen rakennus, johon ei ole
järkevää tehdä korjauksia. Kiinteistöön on kuitenkin osoitettu kiinnostusta ja
ostotarjouskin on saatu. Julkisyhteisönä seurakunnan on kuitenkin laitettava
kiinteistö julkiseen myyntiin. Jennyntupa on saatu testamenttilahjoituksena, eikä
testamentissa ole myymistä estävää lausumaa.
Kiinteistöllä on toiminut lähetystyön kirpputori kesäisin. Vuonna 2020 ei
koronapandemian vuoksi toimintaa ollut. Muuta toimintaa ei Jennyntuvalla ole.
Mikäli kiinteistö saadaan myytyä, kauppahinta voitaisiin käyttää lähetyksen hyväksi.
Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää laittaa Jennyntuvan kiinteistön myyntiin ja ilmoittaa siitä
Auranmaan viikkolehdessä. Mikäli kiinteistö saadaan myytyä, myyntitulo käytetään
lähetyksen hyväksi.
Päätös / kirkkoneuvosto
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
33 §

KOSKEN TL YRITTÄJÄYHDISTYKSEN ANOMUS
Kosken Tl Yrittäjäyhdistys on lähestynyt kirjeellä Martinkosken seurakuntaa. Tulevan
kesän Kosken Kohaus -tapahtuma on vallitsevan koronatilanteen takia tarkoitus
viettää piknik -tapahtumana lauantaina 24.7. torilla ja sen läheisyydessä.
Yrittäjäyhdistys pyytää lupaa käyttää Kosken kirkolle johtavaa tietä toispuoleisesti
sekä seurakunnan nurmikkoalueita.
Kirkkotie on virallinen pelastustie, eikä sitä voida antaa miltään osin käyttöön.
Seurakunnan nurmialueita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.
Liite 3.

Päätösesitys / talouspäällikkö ja kirkkoherra
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nurmialueet ovat Kosken Kohaus tapahtuman käytössä. Kirkkotien osalta pyyntöön ei voida suostua.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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34 §

PALKANTARKISTUS
Seurakuntamestari Tanja Savonen on toiminut Martinkosken seurakunnan
kiinteistöpäällikkönä keväästä 2019 alkaen. Hänelle vahvistettiin määräaikainen
palkankorotus 120,05 euroa/kk. Savonen on ottanut erittäin hyvin uuden työnkuvan
haltuunsa ja hoitanut tehtävää mallikkaasti. Hän on kiinnostunut kehittämään
itseään (kouluttautuu Turun AKK:ssa: rakennetun ympäristön hortonomi ja teknisen
kiinteistönhoitajan tutkinto, LVI-tekniikan peruskurssi on jo suoritettu) ja
seurakunnan kiinteistötyötä. Hän toimii kiinteistötyöntekijöiden lähiesimiehenä ja
laatii työvuorosuunnitelmat sekä tarkistaa toteutuneet työvuorolistat, ennen kuin
lähettää ne talouspäällikön hyväksyttäviksi. Savonen on myös järjestänyt erilaisia
tilaisuuksia seurakuntalaisille; hautausmaakierroksia, näyttelyjä ym. Talouspäällikön
ja Savosen välisen kehityskeskustelun ja tehtävänkuvauksen tarkistuksen jälkeen on
todettava, että nykyinen palkka ei ole riittävä korvaus näin laajasta työnkuvasta.
Savosen palkka vastaa tällä hetkellä lähiesimiestason (vaativuusryhmä 403)
vähimmäispalkkaa. Työn vaativuus ja työn laatu edellyttävät kuitenkin enemmän,
kuin vähimmäistasoa. Palkankorotus 120 eur /kk olisi vaativuusryhmän 403 sisällä.
Päätösesitys / talouspäällikkö
Seurakuntamestari/kiinteistöpäällikkö Tanja Savosen palkkaa korotetaan 120 eur/kk.
Peruspalkkaan lisättävä summa on voimassa määräajan, tämän valtuustokauden
loppuun, mutta sitä voidaan tarkastaa myös määräajan sisällä. Palkankorotus koskee
vain nykyistä seurakuntamestari/kiinteistöpäällikköä henkilökohtaisesti.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Maija Savonen poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
35 §

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n pyynnöstä kirkkoneuvosto vahvistaa osana
tilintarkastusprosessia, että tilintarkastajalle on annettu oikeat ja riittävät tiedot.
Vahvistusilmoituskirje ei muuta tilivelvollisten velvoitteita eikä vastuita.
Liite 4.

Päätösesitys / talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020
Martinkosken seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 ja tiedoksi
Martinkosken seurakunnan toteumavertailut kustannuspaikoittain vuodelta 2020.
Liite 5, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Liite 6, Toteumavertailut kustannuspaikoittain 2020
Liite 7, Pandemiavuoden 2020 toimintaa ja muutosta, Janne J. Nurmi

Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös esitetään
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden
ylijäämä 120.302,78 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
37 §

MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET
2020
Martinkosken seurakunnan hautainhoitorahastojen tilinpäätökset ovat seurakunnan
tilinpäätöskirjassa. (Liite 5)
Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää, että hautainhoitorahastojen vuoden 2020 tilinpäätös
esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että
tilikauden alijäämät 149,83 (Marttilan HHR) ja 7799,45 (Kosken Tl HHR) kirjataan
tilikauden yli-/alijäämätilille.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
38 §

SELVITYSMIEHEN LAUSUNTO PAIMION ROVASTIKUNNAN TALOUS-, KIINTEISTÖ- JA
HAUTAUSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 04.03.2021/ 73§

Päätösesitys / kirkkoherra
Kirkkoneuvosto ottaa pöytäkirjaotteen tiedokseen.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö
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ILMOITUSASIAT
Viranhaltijapäätöksiä:
Kirkkoherra
2/2021 diakonin vuosiloma 6.-20.4.2021
Talouspäällikkö
3/2021 Hälytyskorvaukset
Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 15.4.2021 Marttilan
seurakuntatalolla/sähköisesti.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään torstaina 3.6.2021 Kosken Tl
seurakuntatalolla.

40 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 19.42. Annetaan valitusosoitus (liite 8).

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, talouspäällikkö

