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Allekirjoitukset:

_______________________
Janne Nurmi
puheenjohtaja

_____________________
Kirsi Pelkonen
sihteeri

__________________________
Kalle Mikkola
pöytäkirjantarkastaja

_______________________
Heikki Vesanen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13. – 30.11.2020 kirkkoherranvirastossa sen
aukioloaikoina sekä seurakunnan verkkosivuilla.
Todistaa

Koskella Tl 1.12.2020

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Päivi Pakkanen
seurakuntasihteeri
Otteen oikeaksi todistaa
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen.

106 §

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 4.11.2020 Asialista on ollut nähtävillä
myös seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla 4.11.2020 lähtien.
Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä.

Päätösehdotus:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.

107 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Kalle Mikkola ja Mirja Rautavuori-Lehtinen. Pöytäkirja tarkistetaan
torstaina 16.11. erikseen sovittavaan aikaan Kosken seurakuntatalolla.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Mikkola ja Heikki Vesanen.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Päätösehdotus:
Hyväksytään kokouskutsu (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi
Päätös / kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin pykälään 121 Muut mahdolliset asiat kohta 121a: Maankäyttöanomus
kuntoportaiden rakentamiseen. Muilta osin hyväksyttiin kokouskutsu
työjärjestykseksi.

109 §

SELVITYS TALOUDELLISESTA TILANTEESTA TUOMIOKAPITULILLE
Lakimiesasessori Matti Mäkinen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulista on
sähköpostilla 13.10.2020 lähettänyt vs. kirkkoherralle ja vs. talouspäällikölle
osoitetun viestin:
” Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 2016 joulukuussa rakennemuutoksiin liittyvän
hallinnollisen ohjeistuksen. Se on ennen muuta suunnattu tuomiokapituleille ohjeistukseksi
seurakuntarakenteiden muutostilanteisiin. Ohjeistuksessa määriteltiin myös tuomiokapituleille puuttumiskynnykset. Puuttumiskynnyksillä tarkoitetaan seurakunnan toimintaan,
hallintoon ja talouteen liittyviä seikkoja, joiden esiintyessä tuomiokapitulin tulee ottaa
vastuuta seurakuntien tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyö- ja rakennemuutosprosessien vireille saattamiseksi.
Tuomiokapituli on saanut kirkkohallitukselta puuttumiskynnysanalyysin vuoden 2019
tilinpäätöstietojen pohjalta. Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikön toimittama
materiaali on tämän viestin liitteenä. Sen mukaan teidän seurakunnan osalta on taseessa
alijäämää (huom. KJ 15:2,2), tilikauden tulos on ollut negatiivinen neljä vuotta peräkkäin ja
lisäksi vuosikate on ollut negatiivinen. Seurakunnan maksuvalmius on alle 60 päivää.
Seurakunnan veroprosentti on korkea 1,9. Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen on
kiinnitetty huomiota jo vuosi sitten. Jokin aika sitten toteutettiin seurakuntaliitos, joka ei
ilmeisemmin ole parantanut taloudellista tilannetta.
Pyydän kirkkoneuvostoa raportoimaan mihin toimiin seurakunnassa aiotaan ryhtyä
taloudellisen tilanteen korjaamiseksi, jotta seurakunnallinen toiminta voidaan jatkossakin
seurakunnassa toteuttaa. Jos seurakunnassa on
tehty talouden tasapainottamissuunnitelma, pyydetään toimittamaan se tuomiokapitulille.
Pyydän raporttianne marraskuun 15 päivään mennessä.”

Viestissä mainittu materiaali toimitetaan esityslistan liitteenä 2 kirkkoneuvoston
jäsenille. Liitteessä on kirjattuna Martinkosken seurakunnasta teksti:
”Martinkosken seurakunnalla on taseessa alijäämää (huom. KJ 15:2, 2). Tilikauden
tulos on ollut neljä vuotta peräkkäin negatiivinen ja vuosikate oli negatiivinen.
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, vs. talouspäällikkö
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Seurakunnan maksuvalmius on alle 60 päivää (mutta yli 30 pv). Seurakunnan
veroprosentti on 1,9. Sitä voidaan pitää korkeana. Puuttumiskynnys on 2,0 %, ja jos
seurakunnalla tulee painetta korottaa veroprosenttia, saattaa puuttumiskynnys
täyttyä.”
Päätösehdotus / vs. kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto toteaa vastineessaan kapitulille, että seurakunnan taloustilanne on
huomattavasti parempi kuin kapitulin olettama. Liitosneuvotteluissa on aikanaan
todettu tarpeelliset talouden kehittämistoimet. Liitoksessa on saatu työkaluja
laajempana yksikkönä, liitteessä esitetään jo tehdyt säästöt ja tehostamistoimet,
sekä kaavaillut suunnitelmat jatkokehittämiselle. Liitteessä myös huomiot
seurakunnan talouden luvuista tiedoksi kapitulille. Uudella seurakunnalla on
takanaan vasta alle kaksi vuotta ja tulevaisuuteen katsotaan sitoutuneina hoitamaan
seurakunnan toimintaa Kosken Tl ja Marttilan kuntien alueella.
Kirkkoneuvosto toimittaa päätöksen ja vastineensa (liite 3) tuomiokapitulin tiedoksi.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

110 §

RIPPIKOULUMAKSU V.2020
Vs. kappalainen Outi Niiniaho ja diakoni Tiina Orre esittävät vuoden 2020
rippikoulumaksujen laskuttamatta jättämistä (liite 4). Perusteina ovat monenlaiset
muutokset, joita vuoden mittaan on jouduttu tekemään. Leiri jouduttiin
peruuttamaan, lähipäiviä jouduttiin pitämään verkkoyhteyksillä koronapandemian
vuoksi. Talousarviossa oli varauduttu leiririppikoulun kustannuksiin, jotka nyt jäivät
käyttämättä.

Päätösehdotus / vs. kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää, että kuluvan poikkeusvuoden rippikoululaisilta ei peritä
maksua. Talousarvioon budjetoitu tulo katetaan kulujen säästöstä tehtäväalueen
sisällä.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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TESTAMENTTILAHJOITUSTEN KÄYTTÖ
Kirkkoneuvosto vastaanotti kokouksessa 26.8.2020 § 81 kaksi testamenttilahjoitusta,
joista toinen oli yleiskatteinen ja toinen osoitettu diakoniatyölle.
Testamentissa oli määrätty lahjoittajan ja hänen sisarustensa hautojen hoidosta
Kosken ja Someron hautausmailla, muilta osin lahjoitus on seurakunnan vapaasti
käytettävissä.
Diakonian tehtäväalueelta on tullut ehdotus heille osoitetun lahjoituksen käytöstä:
Martinkosken seurakunnan diakoniatyö käyttää testamentin varoja Marttilan ja
Kosken kuntien alueella perhetyön kehittämiseen. Testamentin varoilla voidaan
tehdä hankintoja, joita tarvitaan diakonisen perhetyön kehittämisessä. Näitä
hankintoja voivat olla erilaiset koulutukset, luennot, laitteet ja kirjallisuus.
Esimerkkinä parisuhdeneuvojan koulutus ja virkistyspäivät vanhemmille.
Myös akuutista hädästä kärsivän perheen auttamiseen varoja voidaan harkiten
käyttää. Tästä esimerkkinä vaatekustannukset. Testamentin varoja käytetään
useamman vuoden aikana.

Päätösehdotus /vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) hoidetaan seurakunnan työnä testamentissa mainitut haudat Kosken
hautausmaalla 30 vuoden ajan alkaen vuodesta 2021 ja tehdään Someron
hautausmaalla olevasta haudasta hoitosopimus Someron seurakunnan kanssa 20
vuodeksi, samalla lunastetaan kyseisestä haudasta hallinnan jatkoaika ajalle
2036-2040.
2) lahjoituksesta hautojen hoidon jälkeen jäävät varat jäävät käytettäväksi
seurakunnan yleiseen toimintaan.
3) diakonialle osoitettu lahjoitus käytetään tehtäväalueen ehdotuksen mukaan
perhetyön kehittämiseen sekä akuutista hädästä kärsivien auttamiseen.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

112 §

KOULUTUSSUUNNITELMA V.2021
Seurakunnan työntekijöiltä on saatu seuraavat koulutusanomukset:

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Hietalahti Tapio
Työharjoittelussa olevien perehdyttäminen 21.-22.10.2021, 170€ kurssi täysihoito,
matkat 100€, 90€ päivärahat
Kapitulin johdon koulutus, 100€ kapitulin edellyttämä
Tulonen Sirkku
Kirkon työnohjaajakoulutus
Perustelut: Erityiskoulutus, joka antaa osaamisen ja pätevyyden työnohjaajan
tehtävään kirkossa. Koulutus vastaa myös Suomen työnohjaajat ry:n (STOry)
vaatimuksia. Koulutus syventää ymmärrystä ihmisen psykodynamiikasta,
vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, työelämästä, työyhteisöistä, johtamisesta ja
kirkosta hengellisenä yhteisönä. Koulutus parantaa itsetuntemusta. Koulutus
soveltuu kirkon ja sitä lähellä toimivien järjestöjen työntekijöille, jotka ovat
suorittaneet korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään seitsemän vuotta
opiskelujen jälkeistä työkokemusta. Koulutukseen pääseminen edellyttää myös
kokemusta työnohjauksesta. Osallistujat hyväksyvät yhteistyössä Kirkon
koulutuskeskus ja hiippakunnat.
Hyödyt seurakunnan/työnantajan näkökulmasta: Työnohjaajien avulla kirkossa
vahvistetaan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitetään kirkon työtä.
Koulutetusta työnohjaajasta seurakunta saa työelämäasiantuntijan, jonka osaamista
voi hyödyntää työyhteisön sisäisessä kehittämisessä ja sen työelämätaitojen
kehittämisessä ja joka omassa perustyössään ymmärtää entistä enemmän yksilöön,
ryhmiin, prosesseihin ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa hyödyntää näitä
taitoja omassa perustyössään.
Kustannukset vuonna 2021 yht. 1139 euroa, vuonna 2022 yht. 2272 euroa, vuonna
2023 yht. 1136 euroa.
Vuoden aikana ilmaantuvat, välttämättömät 650 e + matkat 300€
Janne J. Nurmi
Herättäjäjuhlat 2.-4.7.2020, 300 e, retriitti, Raamattutunteja, kollegojen tapaamisia,
Kauhavalla.
Papiston päivät, Pappisliiton tapahtuma Seinäjoella. 6.-7.10.2021. 610 e. Kolmen
vuoden järjestettävät päivät.
Haapalainen Aija
Pohjoismainen Kirkkomusiikkisymposium 26.-29.8.2021 Helsingissä,
koulutus on siirtynyt vuodella ja on jo kuluvana vuonna maksettu

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Kuoronjohto Utrechtin konservatorio, koulutusmaksu maksettu jo v.2020, matkat
300 e, päätetty jo vuodelle 2020, on siirtynyt vuodella.
Utrechtin konservatorion kuoronjohtokurssit ovat korkeatasoisia ja monipuolisia.
Työskentelyä on pääsääntöisesti klo 9.30 – 21 päivittäin. Jokaisella ryhmällä on
vähintään kolme opettajaa, jotka ovat erikoistuneet tiettyyn ohjelmistoon, ja
opettajat edustavat alansa huippua. Kesällä 2019 suoritin kurssitason B, ja haluaisin
jatkaa tasolle C. Ajankohta on todennäköisesti heinäkuussa 2021, kurssin kesto noin
viikko.
Kullanmäki Markku
Suntioiden kevät ja syyspäivät 250 e, ammatilliset ajankohtaisasiat
Koskivainio Kati
Turun kristillinen opisto 80 e, lapsi- ja perhetyön kehittäminen
Rovastikunnan varhaiskasvattajien koulutuspäivä 70 e, virikkeitä lapsityöhön
Myöhemmin ilmenevä koulutus 180 e
Pakkanen Päivi
Viestijöiden päivä 110 e, viestinnän ajankohtaisasioita, verkostoitumista.
Kirkkoherrojen kokous samassa yhteydessä.
Kirjuripäivät / Kirjurin ajankohtaiskoulutusta (jos järjestetään) Jäsenrekisterin
ajankohtaisasioita, verkostoitumista.
Sihteerien päivä 30€, kirkkoherranviraston ajankohtaisia asioita, verkostoitumista.
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakipäivät 6.-7.5.2021 Helsinki, tarvittaessa
verkkokoulutuksena, yht 1104 e. Koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat hyvän
hallinnon perusteet, hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset
menettelyvaatimukset, kokousasioiden valmistelu sekä tiedoksianto- ja toimeenpano
sekä muutoksenhaku. Koulutuksessa tutustutaan lainsäädäntöön, ratkotaan yhdessä
käytännön harjoitustehtäviä sekä jaetaan koulutuksen osallistujien kokemuksia
hallintotoiminnan ongelmatilanteista
Orre Tiina
Vuorisaarna-maailman kuuluisin saarna, 130 e, rippikoulutyö.
Rukous Raamatussa 130 e. Rippikoulu ja diakoniatyö. 16. – 17.4.2021, tutustutaan
Raamatun rukoilijoihin, oppia rukouksesta ja hiljaisuudesta, jotta voisi ohjata muita.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Retriittiin liittyvä koulutus/sururyhmän ohjaamiseen koulutus/Parisuhteen palikat
tmv. koulutus, Arkkihiipakunta, Kataja ry, Seurakuntaopisto. Diakonia.
- koulutusta retriitin/sururyhmän järjestämisestä ja ohjaamisesta
- vastuunkantajaretriitti, Orivedellä,
- parisuhteiden kriiseihin ja hoitamiseen liittyvää koulutusta
Diakonian/nuorisotyön/rippikoulun ajankohtaispäivät 100€, verkosto- ja
neuvottelupäivät
Kivilahti Annika
Radiohartauskoulutus, 150 e, seurakunnan työn näkyminen ja kuuluminen
monipuolisesti mediaa hyödyntäen on tärkeää. Radiohartaus tuo myös esille
Martinkosken seurakuntaa. Koulutus antaa valmiuksia ja soveltamistapoja sisällön
tuottamiseen eri medioihin.
Vastuunkantaja -retriitti 400€.
Savonen Tanja
Seurakuntien työsuojelun täydennyskoulutus 400€
Muita myöhemmin ilmoitettavia koulutuksia 400€
Seurakuntien ympäristövastaavana toiminen 200 e, aiemmin myönnetty koulutus,
ei toteutunut 2020
Päätösehdotus / vs. kirkkoherra:
Kirkkoneuvoston harkitsee vuoden 2021 henkilöstökoulutuksen anomusten ja
seurakunnan strategian pohjalta.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyn mukaiset koulutukset.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

113 §

HINNASTO V.2021
Kirkkoneuvosto päättää seurakunnassa perittävistä maksuista hautapaikkamaksuja
lukuun ottamatta.

Päätösehdotus / vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hinnaston vuodelle 2021 taulukon mukaan.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Kirsi Pelkonen, vs. talouspäällikkö

MARTINKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KIRKKO JA KAPPELI
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Konsertti tms. tilaisuus
yhteistyössä srk:n kanssa (vapaa
pääsy),
jos lisäksi striimataan ja myydään
verkkokatseluoikeuksia
Striimattu tai nauhoitettu konsertti
tms. tilaisuus, myydään ainoastaan
verkkokatseluoikeuksia
Kirkon vuokra toimituksiin
Kappelin vuokra toimituksiin
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Martinkosken
srk:n jäsen

Ulkopaikkakunt.

Väestörekisteriin
kuuluva

300 €
20% ohjelmatuotosta

300 €

300 €

10%
verkkokatseluoikeuksien
myynnistä
20%
verkkokatseluoikeuksien
myynnistä
-

-

300 €
200 €

120 €
80 €
70 €

240 €
160 €
140 €

360 €
240 €
210 €

10 €

10 €

10 €

30 €
60 €
120 €

30 €
60 €
120 €

30 €
60 €
120 €

SEURAKUNTATALO
Koko sali ja keittiö
Iso sali ja keittiö
Pieni sali, kahvio, rippikoulusali ja
keittiö
Pöytäliinojen pesumaksu / kpl
LIPARIMAJA
Sauna (5 t)
Maja ja sauna (5 t)
Maja ja sauna (päivä)

Muut maksut:
Rippikoulun ruokamaksu / päivä
Rippikoulun ruokamaksu / 5 pv
Rippikoulun ruokamaksu / 7 pv
Adressi
Postikortti
Kirkkohallituksen määräämät maksut:
Virkatodistus, sukuselvitys / virallinen
Sukuselvitys / lääketieteellinen
Sukututkimus
Sukuselvitysten postituskulut

10 €
150 €
200 €
10 €
1€
9 € / 30 €
30 € + 12 €/jokainen seur.alkava puolituntia
30 € + 15 € jokainen seur.alkava puolituntia
5,50 €

Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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LUOTTOTAPPIOIDEN VAHVISTAMINEN
Kirkon palvelukeskus on toimittanut luottotappioehdotelman kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi. Ehdotelman kokonaissumma on 2961 euroa, joka jakaantuu
hautauspalvelut
2282 e
rippikoulu
150 e
srk-tilojen vuokrat
130 e
virkatodistukset
29 e
muut laskut
370 e

Päätösehdotus / vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto vahvistaa luottotappiot liitteen 5 mukaan, yhteensä 2961 euroa.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

115 §

SEURAKUNNAN SIJOITUKSET
Martinkosken seurakunnalla on käyttötileillä rahavaroja, jotka eivät tällä hetkellä
tuota mitään korkotuloa. Lisäksi on testamenttilahjoitusvaroja sekä haudanhoitorahastojen varoja. Vs. talouspäällikkö on ollut yhteydessä paikallisiin pankkeihin eri
sijoitusmahdollisuuksista. Myös muilta rahoituslaitoksilta on saatu sijoitusehdotuksia.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.9.2020 § 101 perustaa työryhmän
talouspäällikön avuksi pohtimaan ehdotusta seurakunnan varojen sijoittamisesta.
Ryhmän jäseniksi valittiin Anne Valta, Heikki Vesanen ja Kalle Mikkola. Työryhmä on
valmistellut yhteistyössä vs. talouspäällikön kanssa ehdotuksen sijoitettavista
varoista ja kohteista.

Päätösehdotus / vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
1) sijoittaa Auranmaan Osuuspankin kautta 100.000 euroa OP-Metsänomistaja
-rahastoon (Martinkosken seurakunnan varat) ja 50.000 euroa OP-Suomi
Indeksi -rahastoon (Kosken hautainhoitorahaston varat)
2) sijoittaa Kosken Osuuspankin kautta 80.000 euroa UB Metsä rahastoon
(Martinkosken seurakunnan varat), 100.000 euroa UB Pohjoismaiset
Liikekiinteistöt -rahastoon (Kosken hautainhoitorahaston varat) ja 50.000 UB
Metsä -rahastoon (Kosken hautainhoitorahaston varat)
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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SOPIMUS SIJOITUSPALVELUISTA, AURANMAAN OSUUSPANKKI
Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvosto on asettanut työryhmän valmistelemaan
esitystä seurakunnan, hautainhoitorahastojen sekä testamenttivarojen
sijoittamisesta. Varojen sijoituskohteista on päätetty erikseen pykälässä 115.

Päätösehdotus / vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
1) solmia Auranmaan Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen
asiakkuussopimuksen
2) valtuuttaa vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkosen (31.12.2020 asti) tai talouspäällikkö Sirkku Tulosen (1.1.2021 alkaen) allekirjoittamaan ko. sopimuksen,
sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista palvelun
ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot
sijoituksiin edellä mainitun sopimuksen mukaisesti.
3) valtuuttaa vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen (31.12.2020 asti) tai talouspäällikkö Sirkku Tulonen (1.1.2021 alkaen) vastaamaan pankin selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin kysymyksiin (sijoittajaprofiili),
antamaan tietoja yrityksen sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta
asemasta, vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja -tietämystä
koskeviin kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan ja
pankkiasioinnin kannalta tarvittavat tiedot ja vastaanottamaan pankin
sijoitusneuvontaa
4) valtuuttaa vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen (31.12.2020 asti) tai talouspäällikkö Sirkku Tulonen (1.1.2021 alkaen) tekemään Martinkosken seurakunnan kapitalisaatiosopimusta koskeva vakuutussopimus OP-Henkivakuutus
Oy:n kanssa ja päättämään sijoittajaprofiilin mukaisesti em. vakuutussopimuksen sijoituskohteista sekä antamaan määräyksiä em. vakuutussopimuksen tulevien maksujen jakamisesta eri sijoituskohteisiin sekä määräyksiä
säästöjen siirtämisestä eri sijoituskohteisiin vakuutussopimuksen sisällä.
Valtuutetulla on myös oikeus takaisinostaa em. vakuutussopimuksen säästöt
Martinkosken seurakunnan pankkitilille.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
117 §

SOPIMUS SIJOITUKSISTA, KOSKEN OSUUSPANKKI
Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvosto on asettanut työryhmän valmistelemaan
esitystä seurakunnan, hautainhoitorahastojen sekä testamenttivarojen
sijoittamisesta. Varojen sijoituskohteista on päätetty erikseen pykälässä 115.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätösehdotus / vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
1) solmia Kosken Osuuspankin kanssa sopimuksen sijoituspalveluista
2) valtuuttaa vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkosen (31.12.2020 asti) tai
talouspäällikkö Sirkku Tulosen (1.1.2021 alkaen) allekirjoittamaan ko.
sopimuksen.
3) valtuuttaa vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen (31.12.2020 asti) tai
talouspäällikkö Sirkku Tulonen (1.1.2021 alkaen) vastaamaan pankin
selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin kysymyksiin
(soveltuvuusarviointi), antamaan tietoja yrityksen sijoitustoiminnan
tavoitteista ja taloudellisesta asemasta, vastaamaan omasta puolestaan
sijoituskokemusta ja -tietämystä koskeviin kysymyksiin sekä antamaan
pankille muut sijoitustoiminnan ja pankkiasioinnin kannalta tarvittavat tiedot.
Valtuus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin soveltuvuusarvioinnin
mukaisesti. Valtuutetulla on oikeus takaisinostaa säästöt Martinkosken
seurakunnan pankkitilille.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

118 §

VALMIUSSUUNNITELMA
Kosken Tl ja Marttilan seurakuntien yhdistymisen jälkeen on Martinkosken
seurakunnalle laadittava uusi valmiussuunnitelma. Valmiussuunnitelman laatiminen
on tilattu Esko Laineelta, joka esittelee ennen kokouksen alkua suunnitelman
kirkkoneuvostolle. Valmiussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja.

Päätös 30.9.2020 § 98/ kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun valmiussuunnitelmaan ja jatkaa asian käsittelyä
seuraavassa kokouksessa.
Päätösehdotus / vs. kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto vahvistaa valmiussuunnitelman (liite 6).
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan. Valmiussuunnitelma annetaan tiedoksi tuomiokapitulille.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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VIESTINTÄSUUNNITELMA
Seurakunnalle viestintä on keskeistä kaikin välinein, pandemiavuonna koko kirkon
tasolla hartausohjelmien lähettäminen on kehittynyt ja tiedotuksen tarve lisääntynyt.
Liitteessä 7 on suunnitelma pääperiaatteista seurakunnan viestinnässä. Kirkon uusi
viestintäsuunnitelma on kehitteillä, nopeat muutokset vievät työaluetta eteenpäin.

Päätösehdotus / vs. kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto perehtyy viestintäsuunnitelmaan ja hyväksyy sen vuodelle 2021.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

120 §

TOIMITUSTEN AIKATAULUT
Pandemia-aika on tuonut muutoksia toimitusten aikataulutukseen, kun
yksityistilaisuuksiin ei ole kirkkoherran päätöksellä terveyssyistä osallistuttu.
Joulukuu 2020 – syyskuu 2021 eletään virkavapaan johdosta 40 % vähemmällä
pappistyövoimalla ja toimitusten aikataulutuksen tulee olla sujuva. Seurakunnan
talouden sopeutussuunnitelmassa pappistyövoiman määrä on muiden tehtävien
ohella selvityksessä strategiaa laadittaessa. Toimitusten aikataulusuunnitelma
liitteessä 8.

Päätösehdotus / vs. kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seurakunnan tilanteen muutoksista johtuvat
sopeuttavat aikataulusuunnitelmat toimitusten hoitamisesta ja hyväksyy ne omalta
osaltaan.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

121 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT:

121a §

MAANKÄYTTÖANOMUS KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISEEN
Kosken Kaiku ry:n puheenjohtaja Esko Heikkinen on toimittanut kirkkoneuvostolle
osoitetun maankäyttöanomuksen. Kosken Kaiku ry on yhteistyössä kunnan kanssa
anonut Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä rahoitusta Myllyrannan alueelle
sijoitettavista kuntoportaista. Portaat sijoittuvat pääosin Martinkosken seurakunnan

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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omistamalle maalle vanhojen portaiden paikalle, rinteen oikealle puolelle ylhäältä
katsottuna. Liitteenä 10-11 anomus ja havainnekuvat.

Päätösehdotus / v.s. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto antaa Kosken Kaiku ry:lle ja Kosken Tl kunnalle luvan ja vastuun
portaiden rakentamiseen, käyttämiseen ja ylläpitoon sekä aikanaan purkamiseen.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

122 §

ILMOITUSASIAT
Viranhaltijapäätöksiä:
Kirkkoherra
18/2020
Talouspäällikkö
Kirkkoneuvoston seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi viikolla 49 Kosken srktalolla.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi viikolla 51 Kosken srktalolla.

123 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50 ja luki Herran Siunauksen.
Annettiin valitusosoitus (liite 9).

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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