MARTINKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kokousaika
Kokouspaikka

PÖYTÄKIRJA 5/2020
26.5.2020

1

Tiistaina 26.5.2020 klo 18.02 – 18.48
Marttilan seurakuntatalo, Kirkkotie 3, Marttila

Läsnä:

Hietalahti Tapio
Mikkola Kalle
Kaskinen Liisa
Leppänen Anssi
Nurminen Raimo
Lahti Juha, varajäsen
Rautavuori-Lehtinen Mirja
Laine Pirjo, varajäsen
Savonen Maija
Valta Anne
Vesanen Heikki

x
x
x
x
x
x
x
x

puheenjohtaja, kirkkoherra
varapuheenjohtaja

Hacklin Outi
Harstinen Pirjo
Pelkonen Kirsi

x
x
x

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
sihteeri, vs. talouspäällikkö

Muut saapuvilla
olleet:

Käsiteltävät asiat:
Sivut:

§ 56 – 67
1–7

Allekirjoitukset:
_______________________
Tapio Hietalahti
puheenjohtaja

_____________________
Kirsi Pelkonen
sihteeri

__________________________
Anssi Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Juha Lahti
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 29.5. – 11.6.2020 kirkkoherranvirastossa sen
aukioloaikoina sekä seurakunnan verkkosivuilla.
Todistaa

Koskella Tl 12.6.2020

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Päivi Pakkanen
seurakuntasihteeri
Otteen oikeaksi todistaa
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56 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
57 § 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 20.5.2020 Asialista on ollut nähtävillä
myös seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla 20.5.2020 lähtien.
Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja 1 varajäsen.
Päätösehdotus:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
58 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Anssi Leppänen ja Juha Lahti. Pöytäkirja tarkistetaan Kosken Tl
virastolla torstaina 28.5. erikseen sovittavana kellonaikana.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan, tarkastusaika keskiviikkona 27.5. klo 17 Marttilan srk-talolla.
59 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösehdotus:
Hyväksytään kokouskutsu (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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60 § LAUSUNTO ROVASTIKUNNALLISESTA TALOUSTOIMISTOYHTEISTYÖSTÄ
KN 14.5.2020 § 49
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli kokouksessaan 31.10.2019 § 401 nimesi
selvitysmiehen Paimion rovastikunnan talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen yhteistyötä
varten. Paimion rovastikunnan lääninrovasti Risto Leppänen oli toimittanut tuomiokapitulille
muistion Paimion rovastikunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden neuvottelusta.
Kokouksessa oli keskusteltu taloushallinnon yhteistyöstä ja todettu, että tarvetta yhteistyölle
on olemassa. Alustava ajatus oli selvittää mahdollisuuksia Auran, Martinkosken, Paimion ja
Liedon välille talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon tehtävien hoitamisessa
sopimuspohjaisen yhteistyön merkeissä. Myös Loimaalla ja Pöytyällä oli tahtoa rakentaa
yhteistyötä. Selvitysmies Mika Piittala pyytää lausuntoa rovastikunnan seurakunnilta
15.6.2020 mennessä.
Kirkkoherra on pyytänyt lausuntoa valmistelevaan työryhmään Kirkkovaltuuston
puheenjohtajaa Outi Hacklinia, Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaa Pirjo Harstista,
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa Kalle Mikkolaa sekä vs. talouspäällikköä
valmistelemaan lausuntoa yhdessä kirkkoherran kanssa. Edellä mainitut henkilöt ovat
antaneet asiaan suostumuksensa. Valmistelun tuloksena syntyvä lausunto käsitellään
seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 26.5.2020

Päätös 14.5.2020 § 49/ kirkkoneuvosto:
Nimetään valmistelemaan Martinkosken seurakunnan lausuntoa rovastikunnallisesta
taloustoimistoyhteistyöstä työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra Tapio Hietalahti,
Outi Hacklin, Pirjo Harstinen, Kalle Mikkola sekä vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
Käsittely 26.5.2020:
Työryhmä kokoontui 15.5.2020 ja valmisteli seuraavan lausunnon:
’’ Martinkosken seurakunta on avoimen kiinnostunut rovastikunnallisesta
yhteistyöstä talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen osalta. Tällä hetkellä seurakunnan
kiinteistötiimin kolmesta työntekijästä kaksi on lähestymässä eläkeikää, joten
seurakunnan on ratkaistava kiinteistötoimen tulevaisuus lähiaikoina. Lisäksi
seurakunta valmistautuu Kosken kirkon sisätilaremonttiin, joten asiantunteva apu on
tarpeen. Martinkosken seurakunta toimii maaseutuympäristössä. Tämä tuo
mukanaan kutistuvan jäsenmäärän ja se puolestaan taloudellisen haasteen.
Vaikutukset näkyvät jo lähitulevaisuudessa.
Martinkosken seurakunnalle on hyvin tuttua yhteistyö naapuriseurakunnan kanssa.
Vuoden 2018 aikana Kosken Tl ja Marttilan seurakunnat järjestivät
sopimuspohjaisesti toinen toisilleen talouspäällikön ja seurakuntasihteerin. Kosken Tl
seurakunta maksoi puolet Marttilan seurakunnan talouspäällikön palkasta. Marttilan
seurakunta maksoi puolestaan 40 prosenttia Kosken Tl seurakunnan
seurakuntasihteerin palkasta. Vastaavanlaisesta järjestelystä rovastikunnan
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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naapuriseurakuntien kanssa Martinkosken seurakunta on kiinnostunut. Meillä on
asiantuntevaa henkilöstöä palveluksessa ja mielellämme tarjoamme heidän
osaamistaan naapureille, vastaavasti ostaisimme apua ja palveluita naapureilta.
Martinkosken seurakunta ei pidä myöskään mahdottomana talous-, kiinteistö- ja
hautaustoimen ympärille rakentuvaa seurakuntayhtymää. Seurakunnallemme on
tärkeää, että Martinkoskelle jää itsenäisyys hengellisen elämän saralla
tulevaisuudessakin.”
Päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto lähettää työryhmän valmisteleman lausunnon selvitysmies Mika
Piittalalle ja lääninrovasti Risto Leppäselle.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

61 § TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJAT
Arkkihiippakunnan piispan virka tulee avoimeksi 1.2.2021 lukien piispa Kaarlo
Kallialan palvelussuhteen päättyessä. Tuomiokapituli on määrännyt vaalin
toimitettavaksi kussakin rovastikunnassa siten, että ensimmäinen vaalipäivä on
torstaina 5.11.2020 klo 13 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina
3.12.2020 klo 13.
Piispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2
momentista. Tuomiokapituli on 13.5.2020 päättänyt maallikkovalitsijoiden määrän ja
jakautumisen seurakuntien kesken. Martinkosken seurakunnasta valitaan viisi
maallikkovalitsijaa.
Kirkkovaltuuston on valittava maallikkovalitsijat 30.6.2020 mennessä.
Päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee viisi
äänioikeutettua maallikkovalitsijaa piispan vaalia varten
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakua: valmistelu
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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62 § KIRKKOHERRANVIRASTO JA SRK-TILOJEN KÄYTTÖ KESÄLLÄ 2020
Koronaviruspandemian aiheuttamia rajoituksia vapautetaan asteittain.
Jumalanpalveluksia päästään toteuttamaan kesäkuusta alkaen yhdessä seurakunnan
kanssa ja kokoontumiset sallitaan alle 50 henkilön ryhmille.
Yhteistyössä työntekijöiden kanssa on pohdittu, kuinka seurakuntatiloja voidaan
vuokrata tilaisuuksia varten työturvallisuus huomioiden.

Päätösesitys / kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että elokuun loppuun asti
- kirkkoherranvirasto palvelee vain puhelimitse ja sähköisin palveluin
- yhteislaulutilaisuuksia ei järjestetä sisätiloissa
- työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisuuksien mukaan
- seurakuntatiloja ei vuokrata, varauksia voidaan ottaa syyskuun alusta lähtien ja
ne toteutuvat, mikäli yleinen tilanne sen silloin mahdollistaa. MLL:n kesäkerho voi
entiseen tapaan käyttää päiväkerhotiloja ja aulan WC-tiloja sadepäivinä.
Ohjaajien on siistittävä tilat erityisen huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Liparimajaa voidaan vuokrata tilaisuuksiin, noudattaen julkisen vallan ohjeistuksia
esim. henkilömäärästä. Vuokraajan on siistittävä tilat erityisen huolellisesti
käytön jälkeen.
- Liparimajan varaukset on järjestettävä tarpeeksi väljästi (tilaisuuksilla vähintään
kahden päivän väli).
- Siivouksiin annetaan käyttäjille erillinen ohje.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

63 § BUDJETTIMUUTOS 2020
Syksyllä 2019 näytti siltä, että verotuloja kertyy huomattavasti vuodelle 2019
budjetoitua (853.000) vähemmän. Siksi vuoden 2020 verotulot arvioitiin
varovaisuuden periaatetta noudattaen myös aiempaa pienemmiksi, 810.000 euroksi.
Lopulta 2019 verotulot kuitenkin nousivat käytännössä aivan budjetoiduksi eli
852.717 euroon. Tämän vuoksi vuoden 2020 verotuloennuste on syytä nostaa
samalle tasolle. Talousnäkymät vuodelle 2020 eivät juurikaan muutu edellisen
vuoden toteutumista.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätös 6.2.2020 § 13 / kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 budjettiin arvioitu
verotulo 810.000 euroa nostetaan lähelle vuoden 2019 toteutumaa, eli 850.000
euroon. Vuoden 2020 vuosikate-ennuste nousee näin -16.490 euroon.

Käsittely 26.5.2020:
Kirkkoneuvoston aiemman päätöksen jälkeen talouden ja verotulojen ennakointi on
koronaviruspandemian myötä vaikeutunut ja tilanne siltä osin muuttunut.
Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander Kirkkohallituksesta kirjoittaa huhtikuussa:
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi 14.4., että maailmantalous vajoaa tänä
vuonna pahimpaan taantumaan sitten 1930-luvun suuren laman. Talous supistuisi
kolme prosenttia. Kolmekymmentäluvun lamaa pahemmaksi tämän tilanteen tekee
se, että kaikki on tapahtunut niin nopeasti ja ensimmäisen kerran sekä kehittyneet
että kehittyvät kansantaloudet ovat taantumassa. Valtiovarainministeriö antoi oman
taloudellisen katsauksensa 16.4. Sen mukaan Suomen talous sukeltaa 5,5 % tänä
vuonna. Arvio perustuu siihen, että poikkeusolot kestäisivät kolme kuukautta ja sen
jälkeen alkaisi paluu normaaliin arkeen. Työttömyysaste kasvaisi 8 %:iin, kun se
helmikuussa oli 6,6%.
Verotuloissa on tammi-huhtikuulla lievää laskua verrattuna edelliseen vuoteen,
mutta lomautusten vaikutus ei siinä vielä näy. Verohallinnon ennakkotieto
toukokuun tilityksestä arvioi lievää laskua.
Tällä hetkellä on mahdotonta arvioida verotulotilitysten kehittymistä kuluvan vuoden
aikana. Kirkkoneuvoston ehdotusta verotulojen nostamisesta vuoden 2020
talousarviossa tulee tarkastella uudelleen.

Päätösesitys / vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että talousarviossa vuodelle 2020
arvioitu verotulo 810.000 euroa pidetään ennallaan ja peruttaa aiemman
ehdotuksensa (6.2.2020 § 13). Vuoden 2020 vuosikate-ennuste säilyisi näin -56 490
eurossa.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakua: valmistelu

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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64 § KAHVIAITAN HUOLTORAKENNUS
Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 9.10.2019 ja kahviaitan huoltorakennuksen
suunnittelijaksi on ehdotettu Arkkitehtitoimisto Hannu Vaistoa. Vaistolta on saatu
asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset (liitteet 2-3). Kustannusarvio
valmistuu kokoukseen mennessä ja päätösesitys annetaan, kun arvio on
käytettävissä, viimeistään kokouksessa.
Päätösesitys / vs. talouspäällikkö:
Merkitään alustavat piirustukset ja kustannusarvio (liite 4) kirkkoneuvoston tiedoksi
ja jatketaan hankkeen valmistelua.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakua: valmistelu

65 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei muita asioita.
66 § ILMOITUSASIAT
Viranhaltijapäätöksiä:
Kirkkoherra
Talouspäällikkö
Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään Kosken Tl srk-talolla myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana. Kirkkovaltuusto kokoontuu kesäkuun aikana.
67 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48. Annetaan valitusosoitus (liite 5).

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, vs. talouspäällikkö

