SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

2 / 2019

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

MAANANTAINA 1. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2019 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 16.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 25. päivänä maaliskuuta 2019

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoneuvoston pj
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla 14 vuorokautta 2.4. – 16.4.2019. Otteessa on vain julkiset asiat.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla edellä mainitun ajan.

Sulkava ___ . ___ 2019

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoherra

SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

AIKA:

Maanantai 1.4.2019 klo 16.00 – 16.39

PAIKKA:

Seurakuntatalo

2 / 2019

LÄSNÄOLO:
Jäsenet:

Läsnä Poissa

Pikkusilta Toni, varapuheenjohtaja
Jurvanen Tuula
Kankkunen Pertti
Marin Tanja
Nurvo Juhani
Vasara Terhi

x
x
x
x
x
x

Henkilökohtainen
varajäsen

Läsnä

Mikkonen Aku
Reinikainen Helga
Tiippana Jussi
Björn Hannele
Partanen Ilkka
Piiroinen Taru

Rentola Hanne-Maaria, puheenjoht. x
Laukkanen Jukka, sihteeri
x
Muut läsnä olleet:
Reponen Sanna, kirkkovalt. pj.
x
Suomalainen Paula, kirkkovalt. vpj.

x

14. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Hanne-Maaria Rentola avasi kokouksen, jonka aluksi laulettiin
virsi 510.

15. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 2.4. – 16.4.2019. Otteessa on
vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

16. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Vasara ja Tanja Marin.

17. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

18. §

Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokousedustajien valinta
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Suomen Lähetysseura ry järjestää Lähetysjuhlat vuosittain touko-kesäkuussa.
Lähetysjuhlat ovat kirkon kansainvälisen toiminnan laajin vuotuinen
tapahtuma. Lähetysjuhlilla esitellään Lähetysseuran ja sen ulkomaisten
yhteistyökumppaneiden työtä eri puolilla maailmaa ja haastetaan juhlille
osallistujia mukaan kansainväliseen vastuuseen.
Sulkavan seurakunta on Suomen Lähetysseura ry:n jäsen. SLS ry pyytää
seurakuntaamme nimeämään enintään kaksi edustajaa vuosikokoukseen, joka
pidetään lauantaina 18. toukokuuta 2019 alkaen klo 10.00 Jyväskylän
kaupunginteatterissa. Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä
elin. SLS ry:n vuosikokous pidetään Jyväskylässä 17. - 19.5.2019 järjestettävien
Lähetysjuhlien yhteydessä.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan viralliset
edustajat 18.5.2019 Jyväskylässä pidettävään Suomen Lähetysseura ry:n
vuosikokoukseen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että se valitsee seurakunnan virallisiksi edustajiksi
Pertti ja Taru Kankkusen 18.5.2019 Jyväskylässä pidettävään Suomen
Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen.

19. §

Kirkkoherran ja talouspäällikön palkantarkistukset 1.4.2019 lukien
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018 - 2020 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n
mukaan seurakunnan toimivaltaisen toimielimen (kirkkoneuvosto) tulee
päättää ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden palkantarkistuksesta 1.4.2019 lukien. Edellisessä virka- ja
työehtosopimuksessa ylimmän johdon viroiksi meillä on määritelty
kirkkoherran (K10) sekä talouspäällikön (J10) virat. Sopimuksessa on
määritelty ns. järjestelyerän suuruudeksi 1,6 % järjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta
palkkasummasta. Seurakunnassamme tuon erän suuruudeksi muodostuu
110,17 euroa.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Järjestelyerän käyttäminen
edellyttää, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden
sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden
arvioimiseksi asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan
jatkossa määritellä.
Muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta sovittu palkkojen
yleiskorotus on 1,0 % 1.4.2019 lukien. Lisäksi kesäkuussa 2019 maksetaan 368
euron kertaerä lomarahan maksamisen yhteydessä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää yhteensä 110,17 euron järjestelyerän käytöstä
kirkkoherran ja talouspäällikön peruspalkkojen tarkistukseen 1.4.2019 lukien
siten, että kummankin viranhaltijan palkkaa tarkistetaan 1,6 %:lla.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola ja talouspäällikkö Jukka Laukkanen olivat esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian
käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Toni Pikkusilta.

20. §

Sulkavan kirkon ja vainajien säilytystilan vesikattojen maalausurakoitsijan
valinta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Sulkavan kirkon ja vainajien säilytystilan vesikattojen huoltomaalaukseen on
varattu määrärahat tämän vuoden talousarviossa. Urakka käsittää Sulkavan
kirkon peltikaton maalaustyöt sekä vainajien säilytystilan peltikaton
maalaustyöt ja kirkkorakennuksen salamasuojauksen parantamisen.
Rakennushanke toteutetaan kokonaishintaurakkana. Urakkaan sisältyvät
kaikki kirkon ja vainajien säilytystilan vesikattojen huoltomaalauksessa
tarvittavat työt, toimenpiteet ja velvoitteet urakkasopimusasiakirjojen
esittämässä laajuudessa. Kiinteähintainen urakka sisältää rakennusten
vesikattojen huoltomaalaustyöt sekä muiden töiden tekemisen
työselostuksen ja liiteasiakirjojen mukaisesti.
Talouspäällikkö on yhdessä Sitowise Oy:n Pasi Honkasen kanssa pyytänyt
tarjoukset Sulkavan kirkon ja vainajien säilytystilan vesikattojen
maalaustyöstä kokonaishintaurakkana. Tarjouspyyntö, jonka liitteenä olivat
tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat, lähetettiin neljälletoista eri
maalausurakoitsijalle. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 12.3.2019 klo 15.00
mennessä joko sähköpostilla tai suljetussa kirjekuoressa seurakuntaan.
Talouspäällikkö ja kirkkoneuvoston jäsen Pertti Kankkunen avasivat
annettuun määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Määräaikaan
mennessä tarjouksen jätti kolme maalausurakoitsijaa. Liitteenä on yhteenveto
urakkatarjouksista (Liite 1).

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää valita Sulkavan kirkon ja
vainajien säilytystilan vesikattojen maalausurakoitsijaksi edullisimman
tarjouksen tehneen Maalausliike Joronen Oy:n. Kokonaisurakkahinta on
131.300,00 euroa (sis. alv 24 %). Työmaakokouksiin osallistuvat
talouspäällikkö ja kirkkoherra sekä kirkkoneuvoston edustajana Toni Pikkusilta
(varaedustaja Pertti Kankkunen) sekä tarvittaessa seurakuntamestari/suntio.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

21. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkon sopimusalalla vuoden 2019 palkantarkistukset toteutetaan 1.4.2019
lukien. Yleisessä palkkausjärjestelmässä korotus on 1,0 % ja lisäksi tulee
kesäkuussa maksettava 368 euron kertaerä. Ylimmän johdon palkkaukseen on
käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä ja tuntipalkkaisille tulee 1,6 %:n
yleiskorotus.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

22. §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on
tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

23. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.39.

Kokouksen puolesta 1.4.2019

Hanne-Maaria Rentola
puheenjohtaja
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Terhi Vasara
pöytäkirjantarkastaja

Tanja Marin
pöytäkirjantarkastaja

