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91 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kutsu kokoukseen asialistoineen on postitettava
viikkoa ennen kokousta. Kutsut on postitettu viimeistään 13.09.2018
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. (KL 7 luku 4.§ 1 mon.)
Esitys (AI): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla 7 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen, yhteensä 8. Alkuhartauden piti
kirkkoherra Aila Isotalo.

92 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön kuudennen §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
vuoron perään.
Esitys (AI): Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Helvi Rekola ja Tarmo Tupala.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Tupala ja Sari Huhtinen.

93 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys (AI): Hyväksytään kokouskutsun mukana ollut esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin jättää 95§ käsittelemättä asian keskeneräisyyden vuoksi, muutoin
hyväksyttiin kokouskutsun mukana ollut esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Mikäli asiat koskevat Köyliön kirkkoa, niitä ei tarvitse alistaa tuomiokapitulin
alistettavaksi.
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94 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
JUMALANPALVELUKSET 2.12.2018–6.1.2019
Tulevassa joulukuussa on paljon jumalanpalveluksia, koska joulunpyhät ovat arkipäivinä. Jos
jokaisena pyhäpäivänä pidettäisiin kaksi jumalanpalvelusta, niin niihin kaikkiin ei riittäisi
osallistujia. Myös työntekijöille tulisi pitkiä työpäiviä. Siksi on järkevää pitää hiljaisimpina
päivinä vain yksi jumalanpalvelus. Seuraavan suunnitelman ovat hyväksyneet papit, kanttorit ja
suntiot:
Säkylä

Köyliö

Su 2.12.

klo 18

klo 10 enkelikirkko

To 6.12

klo 10

klo 10

Su 9.12.

klo 10

klo 18 Kauneimmat joululaulut

Su 16.12.

klo 18 Kauneimmat joululaulut

klo 10

Su 23.12.

klo 10

-

Ma 24.12.

klo 15 hautausmaa, klo 16 jp

klo 16

klo 23 jouluyön messu
Ti 25.12.

klo 10

klo 8, klo 10 Vuorenmaa

Ke 26.12.

klo 18 joululaulumessu

-

Pe 28.12.

klo 18 enkelikirkko

Su 30.12.

klo 18

-

Ti 1.1.

-

klo 18

6.1.

klo 10

Klo 16? metsäkirkko

Esitys (AI):
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman jumalanpalveluksista jaksolle 2.12.2018–6.1.2018.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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95 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
JUMALANPALVELUSTEN KELLONAJAT
Jumalanpalveluksia on järkevä pitää silloin, kun on todennäköisintä saada mukaan
mahdollisimman paljon osallistujia. Mielipiteet kellonajoista vaihtelevat sen
mukaan, keneltä kysyy. Yksi tärkeä tavoite on se, että kirkkoon tulee myös niitä
ihmisiä, joita klo 10 ei miellytä. Jumalanpalveluksia ei pidetä siihen aikaan, joka on
työntekijöille mieluisin, Papin, kanttorin ja suntion työhön kuuluvat sunnuntai- ja
iltatyöt sekä epämiellyttävät työajat.
Talvisaikaan Köyliön kirkon iltajumalanpalveluksiin ei osallistuta kovin ahkerasti.
Tähän vaikuttavat mm. kirkon sijainti erillään Kepolan keskustasta ja se, että kirkon
alueella on pimeätä. Säkylän kirkossa taas on totuttu iltajumalanpalveluksiin jo
pitkään. Rippikoululaiset ovat aika hyvin löytäneet ne. Lapsiperheiden on helpompi
saada itsensä liikkeelle illalla kuin aamulla. Iltajumalanpalveluksia myös toivotaan.
Säkylässä iltajumalanpalveluksiin osallistumiseen vaikuttaa myös kirkon keskeinen
sijainti. Lisäksi vapaaehtoiset tuovat toisinaan Helmiinasta asukkaita kirkkoon.
Aamujumalanpalvelukseen he eivät ehdi. Kuka meistä haluaisi mennä esim.
teatteriin tai konserttiin sunnuntaina klo 10? Hiljaisina pyhinä on molemmissa
kirkoissa yleensä vähän väkeä. Silloin riittäisi yksi jumalanpalvelus.
Jos ensimmäinen jumalanpalvelus olisi klo 10, niin toinen ei voi olla vielä klo 12.
Papin ja kanttorin täytyy voida aina osallistua kirkkokahveille. Ei myöskään voi
toimia niin, että pappi ja kanttori menevät kirkkoon ja vain alkavat toimittaa
jumalanpalvelusta. Jos toinen jumalanpalvelus olisi jo klo 12, ensimmäinen
jumalanpalvelus olisi pakko pelkistää tavallista lyhyemmäksi. Kuitenkin on
tarkoitus, että jumalanpalvelukset ovat nykyistä useammin messuja.
Kahden jumalanpalveluksen välissä tehdään monta asiaa, jotka eivät näy
seurakuntalaisille:
Pitää riisua ja pukea, ajaa toiseen kirkkoon, jälleen riisua ja pukea.
Vessassa käynti ja välipalan syöminen.
Pappi ja kanttori kertaavat jumalanpalveluksen kulun, myös suntion kanssa katsotaan
häntä koskevat asiat. Avustajien kanssa käydään tehtävät läpi. He tulevat kirkkoon
viimeistään puoli tuntia ennen jumalanpalveluksen alkua.
Pitää panna valmiiksi kirjat ja paperit sekä tarkistaa mikrofonien asennot ja paikat.
Jos jumalanpalveluksessa on laulaja tai soittaja, jota kanttori säestää, niin he voivat
tarvittaessa harjoitella.
Rukous sakaristossa.
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Kaiken pitää olla valmiina 15 minuuttia ennen jumalanpalveluksen alkua. Sitten
pelkästään keskitytään ja rauhoitutaan. Jos ei ole mahdollisuus keskittymiseen, se
näkyy jumalanpalveluksessa kiireenä, hosumisena, hermostumisena ja unohteluna.
Jumalanpalveluksessa hiljennytään, rukoillaan, lauletaan, kuunnellaan, mietiskellään.
Se ei ole tilaisuus, joka viedään kiireessä läpi, koska sinne tullaan viime tipassa tai
on kiire seuraavaan tilaisuuteen.
Esitys (AI):
Säilytetään nykyinen jumalanpalvelusten vuoroviikkojärjestelmä muutamin
muutoksin.
Parittomina viikkoina Säkylän kirkossa klo 10, Köyliön kirkossa 1.9.–31.5. klo 13,
1.6.–31.8. klo 18.
Parillisina viikkoina Säkylän kirkossa klo 18, Köyliön kirkossa klo 10.
Erityisinä juhlapyhinä, esim. itsenäisyyspäivänä, molemmissa kirkoissa voi olla
jumalanpalvelus klo 10. Silloin, kun vietetään yömessu jouluaattona ja hiljaisena
lauantaina, seuraavana päivänä ei tarvitse viettää jumalanpalvelusta siinä kirkossa.
Tiettyinä pyhinä vuodessa voi jumalanpalvelus olla Vuorenmaan kirkossa, Pyhäjoen
rukoushuoneella, ulkona esim. Kolvaassa, tai muussa sopivassa paikassa.
Toinen jumalanpalvelus voidaan kummassakin kirkossa korvata toisinaan muulla
tilaisuudella, esim. konsertilla, laulutilaisuudella, metsäkirkolla, seurakuntaillalla tai
esitelmällä. Kirkkolain mukaan jokaisena sunnuntaina ja juhlapyhänä täytyy
kuitenkin jokaisessa seurakunnassa pitää yksi jumalanpalvelus.
Hiljaisina pyhinä pidetään vain yksi jumalanpalvelus jommassakummassa kirkossa.
Tästä tehdään aina erillinen suunnitelma. Jumalanpalveluksia pyritään pitämään
tasapuolisesti molemmissa kirkoissa.
Uusi suunnitelma voisi alkaa vuoden 2019 alusta lähtien.

Kirkkoneuvosto esittää tämän päätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös
alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
Päätös: Päätettiin jättää käsittelemättä asian keskeneräisyyden vuoksi.
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96 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
TIINA ORREN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Liite 1
Tiina Orre (ent. Kivineva) on ilmoittanut eroavansa seurakunnan luottamustehtävistä
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Tiina Orre on kirkkovaltuuston jäsen ja diakonian suunnitteluryhmän puheenjohtaja.

Esitys (AI):
Koska diakonian suunnitteluryhmällä on tällä valtuustokaudella enää yksi kokous,
niin Tiina Orren tilalle ei valita ketään.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Tiina Orren tilalle
kirkkovaltuuston jäseneksi samalta listalta ensimmäisen varajäsenen
Elina Neittamon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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97 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin
seuraavaa varainhoitovuotta varten. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään
0,05 prosenttiyksikköön. Vahvistetusta tuloveroprosentista on ilmoitettava
verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä.
Säkylä-Köyliön seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 on 1,60 %.
Vuonna 2017 toteutuneet kirkollisverotulot olivat 1 513 820,53 euroa.
Vuoden 2018 tavoite on 1 540 000 euroa.
Verotulojen ei arvioida nousevan vuodelle 2019 vuoden 2018 tasosta.
Kirkollisveron korottaminen on yksi talouden tasapainottamisen keinoista.
Ensisijaisesti tulee kuitenkin pyrkiä käyttämään muita keinoja talouden
tasapainottamiseksi, kuten esim. tarpeettomien kiinteistöjen myynti.
Seurakunnassa on tehty kiinteistöihin liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia, jotka on
kirjattu kiinteistöstrategiaan. Henkilöstöön liittyviä päätöksiä ei vuonna 2018 ole
tehty.
Tulopuolelle ei vuonna 2019 ole tulossa kasvua. Metsätaloustuottojen osuus jää
huomattavasti pienemmäksi kuin kahtena edellisenä vuotena, eikä Pihlavan leirija toimintakeskuksen tulotavoitettakaan voida merkittävästi nostaa, vaikka
varaustilanne näyttääkin vähän paremmalta kuin edellisinä vuosina.
Paineita veron korotukselle on, mutta ensin on syytä käyttää muita keinoja tulojen
lisäämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentti
pidetään vuoden 2018 tasolla eli 1,60 %.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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98 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
VUORENMAAN RUKOUSHUONEYHDISTYS RY:N LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS
Liite 2
Vuorenmaan Rukoushuoneyhdistys ry anoo lisämäärärahaa heinäkuussa 2018
tehdyn kirkon maalausurakan kustannuksiin. Urakan hinta oli yhteensä 11 280,49
euroa. Lisämäärärahan suuruus olisi puolet kustannuksista eli 5 640,00 euroa.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää
Vuorenmaan Rukoushuoneyhdistys ry:lle 5 640,00 euron lisämäärärahan kirkon
ulkomaalauksen kustannuksiin.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pertti Huitu esitti, että uudesta kirkkovaltuustosta valittaisiin kirkkovaltuuston
edustaja Vuorenmaan rukoushuoneyhdistyksen kokouksiin. Esitystä kannatettiin
yksimielisesti.
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99 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
LEIRIKESKUSTYÖNTEKIJÄN SIJAINEN PIHLAVAN LEIRIKESKUKSEEN
Lastenohjaaja Sari Kivimäen opintovapaa jatkuu 14.08.18 – 31.5.2019, jonka ajan
Tanja Raitanen hoitaa lastenhoitajan tehtävää ja suorittaa oppisopimuskoulutustaan
Sari Kivimäen sijaisena.
Tanja Raitasen sijaisena Pihlavan leirikeskustyöntekijänä toimii Pirjo Laaksovirta.
Hän jatkaa sijaisena ajan, jonka Tanja Raitanen hoitaa muuta tehtävää.
Palkkakustannuksiin sijaisuudet eivät vaikuta, koska Sari Kivimäki on
palkattomalla opintovapaalla.
01.06. – 30.09.2018 Pirjo Laaksovirta on talouspäällikön päätöksellä valittu
leirikeskustyöntekijöiden kesälomansijaiseksi. Kesäsijaisuuteen on talousarviossa
varattu oma määräraha.
Pihlavan leirikeskuksen käytettävissä olevat henkilöstöresurssit ovat 2,2 henkilöä.
Emännän työaika ja palkkaus kohdistetaan 100 % Pihlavan leirikeskuksen
kustannuspaikalle. Leirikeskustyöntekijöiden työajasta ja palkkauksesta 60 %
kohdistuu Pihlavaan. Leirikeskustyöntekijät huolehtivat muiden kiinteistöjen
siivouksista, jolloin heidän työaikansa ja palkkakustannuksensa kirjataan ko.
kiinteistöille käytettävän työajan suhteessa.
Pihlavan leirikeskuksen ja saunan käyttöaste on elo-marraskuun ajalla hyvä.
Keskimäärin tilaisuuksia on noin 18-19 tilaisuutta per kuukausi. Joulukuulle on
tehty muutama varaus samoin alkuvuodelle 2019. Sesonkikausi näyttää ensi
vuonna alkavan jo maaliskuussa.

Esitys (TH): Pirjo Laaksovirta nimitetään suostumuksensa mukaisesti
määräaikaiseen leirikeskustyöntekijän työsuhteeseen ajaksi 01.10.2018 –
31.05.2019.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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100 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
SUNTIO KEIJO SALMEN IRTISANOUTUMINEN VANHUUSELÄKKEELLE
JÄÄMISEN JOHDOSTA
Liite 3
Suntio Keijo Salmi on irtisanoutunut suntion työsuhteesta 01.03.2019 alkaen
vanhuuseläkkeelle jäämisen johdosta. Hän pitää jäljellä olevat ja kertyvät
vuosilomansa ennen eläköitymistä. Hänen viimeinen työpäivänsä on 15.11.2018.

Esitys (TH): Kirkkoneuvostolle tiedoksi suntio Keijo Salmen ilmoitus
vanhuuseläkkeelle jäämisestä. Kirkkoneuvosto hyväksyy hänen
vuosilomasuunnitelmansa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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101 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
IIRIS SUKARIN OPPISOPIMUSKOULUTUS SUNTION AMMATTITUTKINNON
SUORITTAMISEKSI JA SUNTION SIJAISUUS
Liite 4
Iiris Sukari on hyväksytty Turun Kristilliseen Opistoon/Winnova suorittamaan
suntion ammattitutkintoa oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus kestää vuoden
2020 alkuun. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta työntekopaikkaan ja
vähimmäistyötuntimäärä on keskimäärin 25 h/vko. Oppisopimus alkaa syyskuun
alussa.
Keijo Salmi on ilmoittanut, että jää eläkkeelle 01.03.2019 lukien ja pitää sitä ennen
pois kaikki kertyneet lomapäivät. Viimeinen työpäivä on siten 15.11.2018.
Iiris Sukari hoiti osa-aikaista suntion työsuhdetta 50 % työajalla 01.11.2017 –
30.04.2018 paikaten näin suntion resurssivajausta. 01.05. – 31.10.2018 hän hoitaa
kesäpuutarhurin tehtäviä 100 % työajalla ja on käytettävissä tarvittaessa myös
suntioiden sijaisena.
Suntion tehtävään tarvitaan heti 16.11.2018 lukien kokoaikainen tekijä, koska
yhden suntion resurssilla ei pystytä hoitamaan kaikkia toimituksia eikä kiinteistöja hautaustoimen tehtäviä.
Iiris Sukari on sijaistanut suntioita ja hallitsee jo suuren osan suntion
tehtävänkuvasta ja hän on hoitanut työt hyvin. Hän on erittäin kiinnostunut suntion
tehtävästä. Hän hoitaisi suntion tehtävässä myös puutarhurin tehtävät kesäkaudella.
Suntioiden tehtävänkuvat tulee tämän johdosta päivittää.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy Iiris Sukarin oppisopimuskoulutuksen ja
nimittää hänet 100 % työajalla määräaikaiseen suntion työsuhteeseen Keijo Salmen
vuosilomansijaiseksi ajaksi 16.11.2018 – 28.02.2019 ja 01.03.2019 lukien avoimen
tehtävän hoitajaksi siihen asti kunnes tehtävä täytetään pysyvästi. Palkkaus
vaativuusryhmän 401 mukainen (1892,17 e).
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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102 § Kirkkoneuvosto 20.09.208
HENRY TUOMISEN TYÖSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TALVIKAUDELLE
Henry Tuomisella on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus siten, että hän on
01.05. – 31.10. kokoaikainen ja 01.11. – 30.04. tarvittaessa tuleva tuntipalkkainen.
Työsopimuslakia ja työaikalakia on muutettu laeilla 377/2018 ja 378/2018, jotka
tulivat voimaan 01.06.2018. Kysymyksessä on ns. vaihtelevaa työaikaa
noudattavien työntekijöiden asemaa koskevasta lainmuutoksesta. Kirkossa tällaisia
tuntipalkkaisia työntekijöitä kutsutaan vakiintuneesti tarvittaessa tuleviksi
työntekijöiksi. Jos tarvittaessa tulevan työntekijän työaika on tosiasiassa osittain
kiinteä, viikoittain toistuva, se työn osa on sovittava säännölliseksi työajaksi.
Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä
määrin syntyy työvoimatarvetta. Selvitysvelvollisuus liittyy lisätyön teettämistä
koskevaan ja työvuoroluettelon tekemistä koskevaan säännösmuutokseen.
Tarvittaessa tulevalta työntekijältä tarvitaan suostumus lisätyön teettämiseen yli
kiinteän työajan.
Henry Tuominen työskentelee Köyliön kirkkosaaressa kiinteistönhoitajana.
Talvikautena hän huolehtii talvikunnossapidosta koko alueella sekä muista
kiinteistötoimen tehtävistä. Lisäksi hän huolehtii koneiden huolloista ja tarvittaessa
ovien avaamisista. Työtehtävät ovat sellaisia, jotka toistuvat säännöllisesti, jolloin
työajasta muodostuu uuden työsopimuslain ja työaikalain mukainen kiinteä
työaika. Kiinteä työaika on n. 20 h/vko. Henry Tuominen suostuu työsopimuksen
muutokseen.
Esitys (TH): Henry Tuomisen työsopimusta muutetaan hänen suostumuksensa
mukaisesti talviajaksi eli 01.11. – 30.04. siten, että kiinteäksi työajaksi määritellään
n. 20 h/vko (52 %) ja että sen ylittävä osuus on lisätyötä tarvittaessa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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103 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
HAUTAUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN

Vuodelle 2018 vahvistetut hinnat:
henkilö/rintamatunnus/kotirintamatunnus/puolisot
henkilökunta/kotikunta Säkylä
muut

arkku
ei maksua
306,00€
408,00€

uurna
ei maksua
61,00€
66,00€

arkku
ei maksua
317,00€
423,00€

uurna
ei maksua
63,00€
69,00€

Vuodelle 2019 esitetyt hinnat:
henkilö/rintamatunnus/kotirintamatunnus/puolisot
henkilökunta/kotikunta Säkylä
muut

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
hautausmaksut vuodelle 2019.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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104 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
HAUTASIJAMAKSUJEN TARKISTAMINEN

Vuodelle 2018 vahvistetut hinnat:
henkilö/rintamatunnus/kotirintamatunnus/puolisot
henkilö/kotikunta Säkylä
muut

arkku
ei maksua
153,00€
408,00€

uurna
ei maksua
46,00€
71,00€

arkku
ei maksua
159,00€
423,00€

uurna
ei maksua
48,00€
74,00€

Vuodelle 2019 esitetyt hinnat:
henkilö/rintamatunnus/kotirintamatunnus/puolisot
henkilö/kotikunta Säkylä
muut

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
hautasijamaksut vuodelle 2019.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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105 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
HAUTAINHOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN
Vuodelle 2018 vahvistetut hinnat:
1-vuoden hoitosopimus (kesähoito)
Yksi hautapaikka
Kaksi tai useampi hautapaikka

71,00€
92,00€

5-vuoden hoitosopimus
Yksi hautapaikka
Kaksi hautapaikkaa
Kolme hautapaikkaa
Neljä hautapaikkaa

296,00€
347,00€
399,00€
449,00€

10-vuoden hoitosopimus
Yksi hautapaikka
Kaksi hautapaikkaa
Kolme hautapaikkaa
Neljä hautapaikkaa

592,00€
694,00€
796,00€
898,00€

Kasteluhoito

41,00€/hauta

Vuodelle 2019 esitetyt hinnat:
1-vuoden hoitosopimus (kesähoito)
Yksi hautapaikka
Kaksi tai useampi hautapaikka

73,00€
94,00€

5-vuoden hoitosopimus
Yksi hautapaikka
Kaksi hautapaikkaa
Kolme hautapaikkaa
Neljä hautapaikkaa

302,00€
355,00€
407,00€
458,00€

10-vuoden hoitosopimus
Yksi hautapaikka
Kaksi hautapaikkaa
Kolme hautapaikkaa
Neljä hautapaikkaa

604,00€
708,00€
812,00€
916,00€

Kasteluhoito

42,00€/hauta

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
hautainhoitomaksut vuodelle 2019.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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106 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
SÄKYLÄN SEURAKUNTATALON, KÖYLIÖN SEURAKUNTATALON
JA JÄRVISALIN VUOKRIEN TARKISTAMINEN

Vuodelle 2019 esitetyt hinnat:
Säkylän seurakuntatalo
Koko talo (230 paikkaa)
ma-pe
la-su

246,00€
309,00€

Kahvio + kokoustila (100 paikkaa)
ma-pe
la-su

107,00€
135,00€

Kahvio (40 paikkaa)
ma-pe
la-su

43,00€
54,00€

Köyliön seurakuntatalo
Koko talo (100 paikkaa)
ma-pe
la-su

107,00€
135,00€

Kahvio (15 paikkaa)
ma-pe
la-su

17,00€
21,00€

Järvisali
Koko talo (50 paikkaa)
ma-pe
la-su

54,00€
68,00€

Tilavuokrien lisäksi laskutetaan vuokra pöytäliinoista käytön mukaan.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan tilojen vuokrat vuodelle
2019.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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107 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
PIHLAVAN LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSEN HINTOJEN TARKASTAMINEN

Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen hinnasto uusittiin kokonaisuudessa vuodelle
2018. Vuodelle 2019 ei ole tarvetta hintojen korotuksille.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy, että Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen
hinnastoon ei tehdä muutoksia vuodelle 2019.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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108 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
MÄÄRÄALOJEN MYYNNISTÄ PÄÄTTÄMINEN JA KIINTEISTÖVALITTÄJÄN
VALINTA
Liitteet 5-6
Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutos ja laajennus on tullut voimaan
kunnanvaltuuston päätöksellä 14.05.2018. Tässä yhteydessä seurakunnan tilasta
783-401-17-4 Pappila muodostettiin neljä määräalaa rantatonteiksi ja kaksi
omakotitonteiksi. Määräalat muodostavat kolme rantatonttia no:t 10-12 korttelissa
192, rantatontin no 1 korttelissa 190 sekä kaksi omakotitonttia no:t 1-2 korttelissa
189.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli määräalojen myyntiasiaa kokouksessaan 16.08.2018.
Todettiin, että kaikki määräalat on syytä laittaa yhtä aikaa myyntiin ja että myynti
hoidetaan kiinteistövälityksen kautta.
Talouspäällikkö lähetti kiinteistövälityspalveluista tarjouspyynnön neljälle
kiinteistövälittäjälle. Kaikki jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Liitteenä on
tarjouksista laadittu yhdistelmä.
Välittäjien tarjouksia käsiteltiin kiinteistötyöryhmässä 11.09.2018. Määräalojen
pohjahinta-arvioihin kiinteistötyöryhmä halusi tehdä muutoksia siten, että
korttelin 189 omakotitontin no 1 pohjahinta olisi 37 000 e ja no 2 pohjahinta
34 000 e, korttelin 190 tontti no 1 + VP alueen pohjahinta 130 000 e, korttelin 192
tontin 10 pohjahinta 85 000 e, tontin 11 pohjahinta 83 000 e ja tontin 12 pohjahinta
80 000 e.
Kiinteistötyöryhmä esittää, että kiinteistövälityspalveluiden toimittajaksi valitaan
Euran Asuntopalvelu Oy ja että kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötyöryhmän
esityksen määräalojen pohjahinnoista.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto päättää laittaa määräalat myyntiin ja hyväksyy
esitetyt määräalojen pohjahinnat. Kirkkoneuvosto päättää valita
kiinteistövälityspalveluiden toimittajaksi Euran Asuntopalvelu Oy:n.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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109 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN JA
TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUDEN TOTEAMINEN
Liite 7
Kirkkoneuvoston pitää kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan tehdä erillinen
laillisuuspäätös kirkkovaltuuston päätöksistä. Liitteenä kopio kirkkovaltuuston
kokouksen pöytäkirjasta 30.05.2018

Esitys (SH): Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 30.05.2018 pitämän
kokouksen päätöksien olevan laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös: Kirkkoneuvosto totesi kirkkovaltuuston 30.05.2018 pitämän kokouksen
päätöksien olevan laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia.
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110 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI
Liitteet 8-19
Kirkkoneuvostolle tiedoksi
Janne Hulmi on sopinut Vähäkylän osakaskunnan kanssa vesijättömaan
kiinteistökaupasta. Pieni osa ko vesijättömaasta sijaitsee seurakunnan viraston
tontin edustalla. Seurakunnalla on etuosto-oikeus ko. jättömaahan.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 16.08.2018 ja totesi, että kyse
on alueesta, jolla ei ole merkitystä kiinteistön käytön kannalta eikä se vaikeuta
kiinteistön käyttöä. Seurakunta jättää osto-oikeuden käyttämättä.
Tuomiokapitulin pöytäkirjanote
Tuomiokapitulin päätös kirkkoherran viransijaisuuden palkkiosuosituksesta
Liite 8
Pappien loma- ja vapaapäiväsuunnitelma 01.10. – 30.04.2018
Liite 9
Kanttorien loma- ja vapaapäiväsuunnitelma 01.06. -31.12.2018
Liite 10
Työntekijöiden lomasuunnitelmat 01.10.2018-30.04.2019
Liite 11
Diakonian suunnitteluryhmä muistio 13.08.2018
Liite 12
Kasvatuksen suunnitteluryhmän muistio 20.06.2018
Liite 13
Lähetyksen suunnitteluryhmän muistio 29.05.2018
Liite 14
Lähetyksen suunnitteluryhmän muistio 16.08.2018
Liite 15
Jumalanpalvelus ja musiikin suunnitteluryhmän muistio 23.05.2018
Liite 16
Kiinteistötyöryhmän muistio 23.05.2018
Liite 17
Kiinteistötyöryhmän muistio 25.7.2018
Liite 18
Kiinteistötyöryhmän muistio 28.08.2018
Liite 19
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111 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
MUUT KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT
KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAT KOTISIVUILLE
Kirkkoneuvosto teki päätöksen pöytäkirjojen julkaisemisesta Säkylä-Köyliön
seurakunnan kotisivuilla. Pöytäkirjat julkaistiin vuoden 2018 alusta. Pöytäkirjat
löytyvät www.sakyla-koylionseurakunta.fi – info ja asiointi – hallinto –pöytäkirjat.

112 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
ILMOITUSASIAT
- Walkers –kahvilan sopimuksen päättymisestä keskusteltiin. Pertti Huitu
- kappelityöryhmä kokoontui 11.9. Jatkossa työryhmän kokousmuistio
annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Heikki Saarinen
- KV kokous 04.10. klo 18 Köyliön srk-talo (Sari Huhtinen, Tuula Kytövuori estynyt)
- KN kokous 21.11. klo 17 seurakuntatoimistolla (Pentti Laine, Pasi Risku estynyt)
- KV 12.12. klo 18 Pihlavassa

113 § Kirkkoneuvosto 20.09.2018
MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan muutoksen hakuohjeet ja valitusosoituksen ja
päätti kokouksen 18.38.
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