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Aika

25.4.2019 klo 17.00 – 19:43
Kahvitarjoilu klo 16.30 – 17.00

Paikka

Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa

Päätöksentekijät

Varajäsen

Partanen Ensio
Järvinen Kati
Karema Erkki
Nieminen Sakari
Laaksonen Aila
Nord Pirkko
Pajunen Mika, varapj
Peltola Hillevi
Piirainen Enni

poistui käsittelyn § 43 ajaksi

poistui käsittelyn § 39 ajaksi

Muut osallistujat
Pajasmaa Mika
Kallioinen Saila
Tarela Arja

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
talouspäällikkö, poistui § 43 käsittelyn
ajaksi
sihteeri
kappeliseurakunnan kappalainen

Lamminen Hanna
Saastamoinen Riina

Poissa
Knuutila Heikki

Käsitellyt asiat § 30 -

Ensio Partanen
puheenjohtaja

Mika Pajunen
puheenjohtaja § 43

Lamminen Hanna
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Akaa 25.4.2019

Hillevi Peltola

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Enni Piirainen

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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30 § KOKOUKSEN AVAUS
Ensio Partanen avasi kokouksen. Laulettiin virrestä 119 säkeet 1 ja 7.

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan
ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
KN ohjesäännön 5 §:n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut liitteineen on postitettu
16.4.2019.
ESITYS:
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 § 1 mom).
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).
ESITYS:
1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 25.4.2019.
3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
26.4.2019 alkaen.
4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken
sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 17.4.2019 – 10.5.2019
PÄÄTÖS:
1) Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hillevi Peltola ja Enni Piirainen.
2) – 4) Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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33 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus.
ESITYS:
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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34 § KESÄN 2019 KOLEHDIT AKAAN SEURAKUNNASSA
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä
kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten
tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista
(KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja
syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät
kolehdit.
Kirkkokäsikirjan pääjumalanpalvelus-käsite pitää sisällään kaikki ne merkitykset ja määritteet, mitkä kirkkojärjestys antaa päiväjumalanpalvelus-nimitykselle. Näitä ovat muun
muassa päiväjumalanpalveluksen pitopaikka, päiväjumalanpalveluksen yleinen aloitusaika, päiväjumalanpalveluksessa käytettävät kirjat, päiväjumalanpalveluksen vastuunkantajat ja päiväjumalanpalvelukseen kuuluvan kolehtisuunnitelman vahvistaminen.
Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää kolehtisuunnitelmasta yleensä puolivuosittain tai työkausittain. Tällä kertaa ehdotus kattaa ajanjakson 1.6. – 30.9.2019. Kirkkohallitus päättää suurimmasta osasta kolehtikohteista (KL 22 luku 2 §, Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 12/2018 19.9.2018). Lisäksi Kirkkohallitus ja tuomiokapituli velvoittavat
sijoittamaan eräät ajanjaksoon sidotut kolehdit.
Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten tukeminen, joten lapsivaikutusten
voidaan katsoa olevan myönteiset. Liitteenä olevassa ehdotuksessa näkyvät myös
loppuvuoden pakolliset kolehdit, sekä Kirkkohallituksen ohjeet kolehtisuunnitelmaa
varten (liite 1).

ESITYS: Vs. kirkkoherra Ensio Partanen
Kirkkoneuvosto keskustelee pohjaesityksestä ja tekee tarpeelliset muutokset. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran määräämään muina arkipäivinä kuin kirkollisina pyhäpäivinä kirkollisissa tilaisuuksissa kannettavien kolehtien kohteet, kuten myös pyhäpäivisin muissa kuin pääjumalanpalveluksissa kerättävät kolehdit.
PÄÄTÖS:
Kolehtisuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti.
Jatkoa varten esityksestä tulisi käydä ilmi, mitkä ovat pakollisia kolehteja ja mitkä
seurakunnan itse määräämiä.
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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35 § JUMALANPALVELUSTEN AJANKOHDAT KESÄLLÄ 2019
Tänä vuonna Akaan seurakunnassa on erityisen suuri ikäluokka nuoria rippikouluiässä.
Leirejä toteutetaan yhteensä 9 ja kesäkaudella 2019 kanttorit ja papit ovat suurelta osin
näillä rippikoululeireillä. Monella vakinaisista viranhaltijoista on täydet lomaoikeudet,
jotka vaikuttavat suunnitteluun
Lomien ja suuren leirimäärän vuoksi seurakunnassa ei pystytä toteuttamaan kesäkaudella 2019 joka sunnuntai yhtäaikaisia aamujumalanpalveluksia kolmessa eri taajamassa. Kesäkanttori helpottaa työruuhkaa kesä-heinäkuussa mutta siitä huolimatta
työntekijät eivät riitä kolmen yhtäaikaisen jumalanpalveluksen, leirien ja toimitusten
laadukkaaseen toteuttamiseen.
Seurakunnan taloustilanteen ja sijaistavien saatavuuden vuoksi ei ole mielekästä hankkia ulkopuolisia kanttoreiden ja pappien tehtäviin. Ongelma on ratkaistavissa, joko perumalla osa messuista ts. vain kahdella kirkolla kesäisin olisi sunnuntaijumalanpalvelus
tai porrastamalla messujen alkuaikoja, jolloin sama kanttori ja sama pappi voivat pitää
kaksi messua samana päivänä samalla valmistautumisella. Alla olevan esityksen
mukaiset parillisten viikkojen iltajumalanpalvelukset sijoittuvat Kylmäkoskelle ja parittomien Viialaan siksi, että konfirmaatiomessut saadaan turvattua niihin kirkkoihin, joihin
ne on jo sovittu (liite 2). Siksi rytmi iltajumalanpalveluksilla ei voi olla toisenlainen.

ESITYS: Vs. kirkkoherra Ensio Partanen
Kirkkoherra esittää, että kesällä 2019 pidetään viikoittainen päiväjumalanpalvelus klo
10 Toijalassa. Tämän lisäksi Viialassa ja Kylmäkoskella pidettävistä jumalanpalveluksista toinen on päiväjumalanpalvelus ja toinen on iltajumalanpalvelus. Päivä- ja iltajumalanpalvelukset vuorottelevat Viialassa ja Kylmäkoskella siten, että parillisilla
viikoilla iltajumalanpalvelus on Kylmäkoskella ja parittomilla Viialassa. Järjestely alkaa
2.6. ja sitä jatketaan elokuun loppuun saakka.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.
Jatkossa on varmistettava, että jokaisena sunnuntaina vietetään messua jossakin
jumalanpalveluksessa Akaan seurakunnassa.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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36 § KANTTORI MARJA KARHUN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kanttori Marja Karhu anoo kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa toimiakseen Valkeakoskiopiston tuntiopettajana lukuvuoden 2019–2020. Hän on aiempina vuosina anonut ja
saanut sivutoimiluvan Akaan opistoon, mutta tämä on liittynyt vuoden 2015 alusta Valkeakoski-opistoon. Tähän hänelle myönnettiin sivutoimilupa viime ja sitä edellisenä
vuonna.
Karhun tarkoituksena on pitää Kylmäkosken seurakuntatalolla pianotunteja lapsille 12
kertaa syksyllä ja 14 kertaa keväällä. Tämä tapahtuisi maanantaisin, mikä on hänen
säännöllinen vapaapäivänsä. Työtehtävien niin vaatiessa hän siirtää tunnit toiseen
ajankohtaan. Järjestely on osoittautunut seurakunnalle hyödylliseksi, sillä opisto
maksaa pianonvirityksiä seurakunnalle. Lisäksi on havaittu, että lapsille tulee seurakunnan kanttori tutuksi. Samoin rippikoulussa on vastassa monelle soittotunneilta tuttu
kanttori. Näiden lasten soittoa on mahdollista saada erilaisiin seurakunnan tilaisuuksiin.
”Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää,
josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää
työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. ”Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai
muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon,
että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei
myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista
toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija
ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.” (KL 6 luku 30 §)
Sivutoimiluvan lapsivaikutukset ovat myönteiset, niin yleisesti kuin seurakunnan toiminnan kannalta. Marja Karhun sivutoimilupa-anomus on kokousasiakirjojen liitteenä (liite
3).
ESITYS: Vs. kirkkoherra Ensio Partanen

Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Marja Karhulle sivutoimiluvan toimia Valkeakoskiopiston tuntiopettajana Kylmäkosken seurakuntatalolla lukuvuoden 2019–2020 ajan
liitteen mukaisesti. Sivutoimiluvan lapsivaikutukset ovat myönteiset, niin yleisesti kuin
seurakunnan toiminnan kannalta.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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37 § KANTTORI HEIKKI ALI-LÖYTYN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kanttori Heikki Ali-Löytty anoo sivutoimilupaa toimiakseen kouluttajana rajatun ajan,
joka osuu hänen kesälomalleen.
Ali-Löytyn tarkoituksena on toimia yhtenä kouluttajana Karkun Evankelisen Opiston
kirkkokuorokurssilla 1.-7.7.2019. Hänelle on myönnetty vastaavaan kurssiin sivutoimilupa edellisinä vuonna.
”Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää,
josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää
työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. ”Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai
muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon,
että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei
myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista
toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija
ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.” (KL 6 luku 30 §)

Sivutoimiluvan lapsivaikutukset ovat neutraalit. Kurssille osallistuu henkilöitä myös
Akaan seurakunnan Viialan kirkkokuorosta. Heikki Ali-Löytyn sivutoimilupa-anomus on
kokousasiakirjojen liitteenä (liite 4).
ESITYS: Vs. kirkkoherra Ensio Partanen

Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Heikki Ali-Löytylle sivutoimiluvan toimia Karkun Evankelisen Opiston kouluttajana kirkkokuorokurssilla kesälomansa aikana 1.-7.7.2019.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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38 § HENKILÖSTÖN VUOSILOMAT
Lomakaudelle 2.5.2019 – 30.9.2019 sijoittuvien vuosilomien ajankohdista on laadittu
luettelo (liite 5 ).
Vuosilomien ajankohdat on sovittu yhteistyössä esimiesten ja viranhaltijoiden/ työntekijöiden kanssa. Vuosilomasta tulee antaa lomakaudella vähintään 65 %, ja kesäloma
tulee antaa yhdenjaksoisena, jollei työntekijän kanssa toisin sovita.
Kirkkoherran vuosiloman myöntää tuomiokapituli lääninrovastin esityksestä, jossa on
maininta myös kirkkoherran sijaisesta. Kirkkoherralle on delegoitu oikeus myöntää muiden pappien vapaa-ajat, vuosilomat ja enintään kuukauden pituiset virkavapaudet.
Vuosilomaa ja virkavapautta koskevasta kirkkoherran päätöksestä tulee lähettää ilmoitus lääninrovastille ja tuomiokapituliin. KJ 6:12
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstön lomajärjestyksen lomakaudelle 2.5.2019 –
30.9.2019 liitteen mukaisesti. Tällä asialla ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.
Henkilöstön vuosilomia 2020 suunniteltaessa pitää huolehtia, että sijaisia palkataan
vain äärimmäisissä yksittäistapauksissa seurakunnan taloudellinen tilanne huomioiden.
Lomakausi on toukokuusta syyskuuhun.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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39 § MATKA-AVUSTUSANOMUKSET
Aila ja Markku Laaksonen sekä Berit ja Harri Joki ovat toimittaneet kirkkoneuvostolle
osoitetut hakemukset (liitteet 6 ja 7), joissa pyydetään seurakuntaa avustamaan heidän
Japaniin suuntautuvaa Suomen Ev. lut Kansanlähetyksen järjestämää
opintomatkaansa. Matkan hinta on 2.150 euroa/henkilö.
Koulutus- ja opintomatkoille osallistuminen lähtee työnantajan tarpeesta kehittää henkilöstön ammatillista osaamista. Koulutusmatkat vahvistetaan koulutussuunnitelmassa ja
kyseisen työalan toimintasuunnitelmassa ja niihin käytettävät varat vahvistetaan taloussuunnitelmassa. Anomuksen allekirjoittajista vain Berit Joki on Akaan seurakunnan
palveluksessa eikä hänen työtehtäviinsä kuulu lähetystyö, vaan hän tekee sitä vapaaajallaan.
Seurakunnan vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden matkakuluja on maksettu talousarviovaroista vain silloin, kun he ovat kirkkoneuvoston nimeäminä seurakunnan virallisina edustajina vuosikokouksessa tai muussa toimielimessä.
Akaan seurakunnan nimikkolähetti Asta Vuorinen tulee Suomeen kesällä 2019. Hän
käy myös Akaan seurakunnassa kertomassa työstään Japanissa.
Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Akaan seurakunta ei osallistu anomuksen jättäneiden
matkakustannuksiin.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.
Aila Laaksonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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40 § PÄIHDETYÖN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN PURKAMINEN AKAAN KAUPUNGIN KANSSA
Akaan kaupunki ja Akaan seurakunta ovat yhteistyössä vastanneet päihdetyön ohjaajien palveluista vuodesta 2000 alkaen. Seurakunnan osuus on ollut 1/3 palkkauskustannuksista (1.961,83 euroa /kk).
Vuoden 2016 neuvottelussa on päädytty siihen, että seurakunta osallistuu jatkossakin
palkkauskustannuksiin aiemmalla tavalla eli 1/3 osalla. Neuvottelussa Akaan seurakunnan edustajat halusivat, että sopimukseen kirjataan vuoden irtisanomisaika. Syynä
tähän nähtiin muun muassa se, että seurakunnan tulot saattavat laskea tulevina
vuosina ja toimintamäärärahoja saatetaan suunnata eri tavoin talouden kiristyessä.
Määräajoin haluttiin myös arvioida: poikkeaako päihdetyön tarve tai sisältö aiemmasta
merkittävästi tai painottuuko sopimus seurakunnan näkökulmasta epäedullisesti.
Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja seurakunnan nykyisen henkilöstöstrategian mukaisesti Päihdetyön yhteistoimintasopimus Akaan kaupungin kanssa
palkkauksen osalta halutaan irtisanoa välittömästi. Sopimuksen purkamisaikataulusta
neuvotellaan kaupungin kanssa ”Sopimuksen voimassaoloaika” luvun mukaisessa
hengessä.
Sopimuksen purkamisen lapsi- ja nuorisovaikutukset ovat aluksi kielteiset, sillä päihteiden väärinkäytön vastainen työ tervehdyttää kasvuympäristöä ja perheiden tilanteita”.
Järjestelyiden jälkeen Akaan seurakunta jatkaa tämän alueen toimijana omalla henkilöstöllä ja uudella konseptiolla.
Liitteet Päihdetyön yhteistoimintasopimus, Seurakunnan osuus kahden päihdetyöntekijän palkkauksesta (14.3.2019) (liite 8).
ESITYS: Vs. kirkkoherra Ensio Partanen
Päihdetyön yhteistoimintasopimus Akaan kaupungin kanssa palkkauksen osalta irtisanotaan välittömästi. Irtisanomisajan lyhentämisestä käydään kaupungin kanssa
erillisneuvottelu.
Aila Laaksonen esitti, että yhteistoimintaesitystä ei irtisanota. Esitystä ei kannatettu.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
Aila Laaksonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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41 § TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on lähettänyt Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen allekirjoitettavaksi (liite 9).
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen liitteen mukaisesti ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan vahvistuskirjeen.
Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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42 § AKAAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2018
Kirkkojärjestys 13 luku 8 § ja 15 luku 9 §
Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Akaan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille kokouskutsun liitteenä (liite 10).
Vuoden 2018 talousarvio vahvistettiin 313.509 euroa alijäämäisenä. Toteutunut
alijäämä poistojen jälkeen on 166.273 euroa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee toimintakertomuksen 2018 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liittää ne tilinpäätökseen seurakunnan toiminnan kuvauksena ja arviointina
2) käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää sen tilintarkastajille ja
3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 166.273 euroa kirjataan tilikauden
ali/ylijäämä – tilille.
Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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43 § YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET
KirVESTES 2018-2020:n ja Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A1/2019 mukaan
ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä palkantarkistukset toteutetaan seurakunnan
päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen 1.4.2019 alkaen.
Järjestelyerä lasketaan kirkkoherran ja talouspäällikön palkasta. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee kirkkoneuvosto.
Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä
voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin.
Jos ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ei ole vielä arvioitu eikä myöskään ole
asetettu allekirjoituspöytäkirjassa tarkoitettuja tavoitteita, joita arvioidaan seurantajakson jälkeen, 1.4.2019 toteutettava palkantarkistus on määräaikainen siihen asti, kun
tavoitteet on asetettu ja niiden mukaisesti on arviointijakson jälkeen arvioitu ylimmän
johdon tehtävien vaativuutta ja viranhaltijan ammattitaitoa. Tässä tarkoitettu arviointiprosessi ja palkkojen tarkistaminen sen pohjalta tulee saattaa päätökseen kuluvan sopimuskauden aikana eli viimeistään maaliskuussa 2020.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Kirkkoneuvosto päättää, että 1,6 prosentin suuruisesta järjestelyerästä 1 % käytetään
talouspäällikön palkantarkastukseen ja 0,6 % kirkkoherran palkantarkastukseen.
Korotus maksetaan 1.4.2019 alkaen.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
Ensio Partanen ja Arja Tarela poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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44 § PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
4/2019
5/2019

Lassi Nahkurin palkkaaminen diakonian viransijaiseksi Toijalaan
Ehtoollisavustajien nimeäminen Akaan seurakuntaan

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
2/2019
3/2019

Valaisimien uusiminen Toijalan hautausmaalle
Kausityöntekijöiden palkkaaminen

Kasvatuksen työalavastaavan viranhaltijapäätökset:
8/2019
9/2019
10/2019
11/2019

Lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen Kylmäkoskelle päiväkerhoon
Lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen Kylmäkoskelle päiväkerhoon
Lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen Toijalaan päiväkerhoon
Lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen Kylmäkosken päiväkerhoon

ESITYS:
Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi
toimenpiteiksi.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:
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45 § ILMOITUSASIAT
ESITYS:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
1) Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
 7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
 8/2019 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje
2) Pöytäkirjaote Kirkkohallituksen täysistunto 16.4.2019 § 75 Rakennusavustusten
jako

3) Kirkkovaltuuston kokous aiemmasta suunnitelmasta poiketen 23.5.2019 klo 18.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

46 § MUUTOKSENHAKUMENETTELY
ESITYS: Vs Kirkkoherra Ensio Partanen
Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen
pöytäkirjaan liitettäväksi.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

47 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ESITYS:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:43.

Pöytäkirjan
tarkastajat:

Otteet:

Otteen oikeaksi todistaa:

