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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikkona 28.2.2018 klo 16:33 – 19:22

Paikka

Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6
Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Läsnä

Esa Mierlahti
Lasse Virtanen
Tytti Hyytiä
Olli Laivo
Mika Sjöblom
Marjo-Riitta Tuominen
Heikki Wala
Ilpo Valtonen
Tuija Vaurio

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
poistui klo 17:46
jäsen
jäsen
jäsen
poistui klo 17:46
jäsen
jäsen

Vesa Kiertokari
Eila Polojärvi
Tuija Lankinen
Esko Halivaara
Arja Kalliopaasi
Juhani Kapiainen
Marith Leppäkari- Lindberg
Sari Aaltonen

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj.
talouspäällikkö
kappalainen
kappalainen
kappalainen
vs. kappalainen
sihteeri

Marko Kivistö § 21 ja § 22
Merja Vihlman § 23

Laidun Oy
vastaava diakoniatyöntekijä

poissa
poissa
poissa
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ASIALISTA:
16 §

Kokouksen avaus

17 §

Kokouksen laillisuus

18 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

19 §

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

20 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

21 §

Kettelin kyläkaava

22 §

Paprinniemen kaava

23 §

Santtiontuvan toimita

24 §

Pankin verkkopalvelutunnusten hankinta Kalannin säästöpankin tileihin.

25 §

Pankin verkkopalvelutunnusten hankinta Kalannin säästöpankin tileihin.

26 §

Pankin verkkopalvelutunnusten hankinta Kalannin säästöpankin tileihin.

27 §

It-alueen tietosuojavastaava

28 §

Anomus sivutoimiluvasta vuodelle 2018

29 §

Seurakuntavaalit 2018

30 §

Valmiussuunnitelman laatiminen

31 §

Erityisammattimiehen valinta

32 §

Tilinpäätös 2017

33 §

Muut mahdolliset asiat

34 §

Viranhaltijapäätökset

35§

Ilmoitusasiat

36 §

Muutoksenhaku

37 §

Kokouksen päättäminen
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16 § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:33.

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme
päivää ennen kokousta.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

19 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Käsittely: Talouspäällikkö lisäsi kohtaan muut asiat; Santtiontuvan asiat,
Uuden kirkon penkit .

Päätös:

Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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20 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Marjo-Riitta
Tuominen ja Heikki Wala.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marjo-Riitta Tuominen ja Heikki
Wala.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo-Riitta Tuominen ja Ilpo
Valtonen.

21 § KETTELIN KYLÄKAAVA
Arkkitehti Marko Kivistö kertoo Kettelin Kyläkaavan tilanteesta.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Esitys:

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

22 § PAMPRINNIEMEN RANTA-ASEMA KAAVA
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 17.1.2018 § 8 olleessa kokouksessa, ja päätti
ettei sillä ole huomauttamista Pamprinniemen ranta-asemakaavaan. Nyt
kuitenkin on käynyt ilmi, että kaavassa on muutostarpeita. Liitteenä 1 § 22 on
maakuntamuseon lausunto Pamprinnimen ranta-asemakaavasta.
Asiaa tulee kokouksen kommentoimaan arkkitehti Marko Kivistö.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Ei muutoksenhakuoikeutta.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto kuulee Marko Kivistön muutosehdotukset ja tekee sen
pohjalta muutospäätöksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää antaa kaavoittajalle ohjeistukseksi
merkitä Pirhanperän alueelle VL-merkintä nykyisellä
rakennusoikeudella.

23 § SANTTIONTUVAN TOIMITA
Santtiontupa on Uudenkaupungin seurakunnan diakoniatyön matalan
kynnyksen kohtauspaikka, jossa on toiminut Ruoka - ja vaatejakelu: avoinna
ma ja ti klo 10.30 -14, pe klo 10.30-13
- Ruokajako on tarkoitettu vähävaraisille, ja se on hyvin pienimuotoista.
Seurakunnan kiinteistösuunnitelmassa Santtiontuvan kiinteistö on
myyntilistalla. Jaettavan ruuan kuljetuksia liikkeistä Santtiontuvalle on hoitanut
henkilö, jonka työsopimus päättyy huhtikuun lopussa
eikä talousarviossa ole varattu määrärahaa työn jatkumiselle.
Tästä tilanteesta seuraa, että diakoniatyötä on tältä osin suunnattava
uudelleen. Vastaava diakoniatyöntekijä Merja Vihlman on yhdessä koko
tiimin kanssa tehnyt aikataulun Santtiontuvan toiminnan päättymiselle
ja hahmotellut tulevaa toimintaa.
Toiminnan päättymisestä on keskusteltu Uudenkaupungin kaupungin
sosiaalitoimen kanssa 15.2.2018 tavoitteena etsiä mahdollisuuksia toiminnan
jatkumiselle.
Vastaava diakoniatyöntekijä Merja Vihlman tulee kokoukseen kertomaan
aikatauluista ja valmistelusta. Liite 1 § 23.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) Merkitsee valmistelut tiedoksi
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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2) käy keskustelun Santtiontuvan tilanteesta
ja mahdollisista tulevaisuuden suunnitelmista.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska valmistelua.
Päätös:

Kirkkoneuvosto 1) merkitsi valmistelut tiedoksi.
2) Käytiin keskustelu Santtiontuvan tilanteesta ja tulevaisuuden
suunnitelmista.

24 § PANKIN VERKKOPALVELUTUNNUSTEN HANKINTA KALANNIN SÄÄSTÖPANKIN
TILEIHIN.
Kirkon palvelukeskus ei mahdollista ajantasaista saldoseurantaa seurakunnan
tileissä, liite 1 § 24. Tässä voidaan myös seurata niitä tilejä jotka eivät ole
KIPA-maksuliikenne järjestelmissä.
On muutoksenhakumahdollisuus
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hankkimaan verkkopankkitunnukset
talouspäällikkö Tuija Lankiselle ja toimistosihteeri Sari Aaltoselle
Uudenkaupungin seurakunnan tileihin Kalannin säästöpankilta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

25 § PANKKIEN VERKKOPALVELUTUNNUSTEN HANKINTA LOUNAISRANNIKON
OSUUSPANKIN TILEIHIN
Kirkon palvelukeskus ei mahdollista ajantasaista saldoseurantaa seurakunnan
tileissä, liite 1 § 25. Tässä voidaan myös seurata niitä tilejä jotka eivät ole
KIPA-maksuliikenne järjestelmissä.
On muutoksenhakumahdollisuus
Talouspäällikön esitys:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hankkimaan verkkopankkitunnukset
talouspäällikkö Tuija Lankiselle, toimistosihteeri Sari Aaltoselle
Uudenkaupungin seurakunnan tileihin Lounaisrannikon Osuuspankilta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

26 § PANKKIEN VERKKOPALVELUTUNNUSTEN HANKINTA NORDEA PANKIN
TILEIHIN
Kirkon palvelukeskus ei mahdollista ajantasaista saldoseurantaa seurakunnan
tileissä, liite 1 § 26. Tässä voidaan myös seurata niitä tilejä jotka eivät ole
KIPA-maksuliikenne järjestelmissä.
On muutoksenhakumahdollisuus
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hankkimaan verkkopankkitunnukset
talouspäällikkö Tuija Lankiselle ja toimistosihteeri Mari Talviselle
Uudenkaupungin seurakunnan tileihin Nordea pankilta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

27 IT-ALUEEN TIETOSUOJAVASTAAVA
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Lisätietoja
on kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen
asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava
voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun
kirkon viranomaisen yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan ITalueen tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä
myös it-alueen seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan myös
nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö:
Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen
soveltamiseen varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen
tietosuojaryhmä eri työalojen edustajista. Ryhmä voi pienessä seurakunnassa
olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia on, että siinä on edustettuna eri
toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän
tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuoja-asetuksen
vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää
dokumentaatiota.
Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia
yhteyshenkilönä eri tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja
tietosuojavastaavaan.
Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen
tietosuojan yhteyshenkilö on tärkeä. Mahdollinen tietosuojaryhmä voisi
olla vapaamuotoisempi ja ketterästi toimiva.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän IT-alueen johtokunnan
pöytäkirja 1/2018. Liitteet 1 ja 2 § 27.

Kirkkoherran esitys:
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti kirkkoneuvosto
nimeää IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Uudenkaupungin
seurakunnan tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti.
Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti kirkkoneuvosto nimeää tietosuojan
yhteyshenkilöksi Ari Stenmanin, joka toimii yhteyshenkilönä eri tahoihin
tarvittaessa.
Erillistä tietosuojatyöryhmää ei nimetä vaan viranhaltijat
hoitavat tietosuojaa vastuualueidensa mukaisesti.
On muutoksenhakumahdollisuus

Päätös:

Esityksen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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28 § ANOMUS SIVUTOIMILUVASTA VUODELLE 2018
Paraisten seurakuntayhtymä on kutsunut kanttori Kari Vuolan opettamaan
Paraisten seurakuntayhtymän kolmea kirkkomuusikkoa keskimäärin kerran
kuukaudessa vuoden 2018 kevätkaudella ja syyskaudella. Yhden
opetustunnin (kesto 50 minuuttia) laajuinen henkilökohtainen opetus sisältää
urkujensoiton ohjelmiston opettamisen lisäksi myös liturgisen urkujensoiton
sekä urkuimprovisaation ohjausta ja opettamista.
Kokonaisuutena kyseinen projekti käsittää vapaa-ajalla tehtävää kolmen
tunnin laajuista opetustehtävää kerran kuukaudessa Paraisten kirkossa.
Kari Vuola anoo sivutoimilupaa kyseistä opetustyötä varten vuonna 2018. Liite
1 § 28.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvoston myöntää Kari Vuolalle hänen anomansa sivutoimiluvan
kyseistä opetustyötä varten vuonna 2018.
On muutoksenhakumahdollisuus
Päätös:

Esityksen mukaan.

29 § SEURAKUNTAVAALIT 2018
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon
vaalijärjestyksen muutokset marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen
muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa.
Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän.
Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen
seuraavia seurakuntavaaleja.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018
marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista
lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen
ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää
ennakkoäänestyspaikat.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja – avustajan
kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana
oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta
tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin
esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää
kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain
mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin
nimetty varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella.
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi
äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä
äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakunnan alue on laaja ja
tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee
seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan
äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot,
tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä
äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa
kirkkohallitukseen huhtikuun loppuun mennessä. Äänestysalueisiin jako
toteutetaan muodostamalla Kirjuriin digitoidut äänestysalueet. Seurakunnan,
joka haluaa toteuttaa äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää alueiden
rajat Kirjuriin 31.5.2018 mennessä. Äänestysalueiden nimien tulisi olla
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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mahdollisimman lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään mahdollisuuksien
mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Nimeämisestä annetaan tarkemmat
ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin,
seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin
vaalilautakunta asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien
toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä
jäseniä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2018
seurakuntavaaleja varten
1) Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
2) Vaalilautakunnan puheenjohtajan
3) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
alue jaetaan äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tietyt vaaleihin liittyvät
kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan
Uudenkaupungin Sanomissa.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska valmistelua.

Päätös:

Esityksen mukaan.

30 § SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN
Valmiustoimen ylin hallintoelin on seurakunnassa kirkkoneuvosto. Neuvosto
hyväksyy seurakunnan valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset
sekä nimeää valmiussuunnittelua varten valmiustoimikunnan. Taloudelliset
resurssit valmius-suunnitteluun myöntää seurakunnassa kirkkovaltuusto ja
seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyessään toiminta- ja
taloussuunnitelman. Seurakunnan valmiussuunnittelusta ja valmiustoimen
johtamisesta vastaa kirkkoherra tai erikseen nimetty valmiuspäällikkö.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hiippakunnan tuomiokapituli koordinoi seurakuntien valmiussuunnittelua
hiippakunnan alueella. Seurakunta perustaa valmiustoimikunnan, joka vastaa
valmiusasioista ja jota johtaa valmiuspäällikkö. Toimikunnan kokoonpanossa
tulee ottaa huomioon eri alojen, esimerkiksi henkilöstöhallinnon sekä
kiinteistö- ja hautaustoimen asiantuntijuus. Toimikunta voi kutsua jäseneksi
pelastustoimen tai muun alan asiantuntijan.
Asia oli esillä neuvoston kokouksessa 17.1.2018.
Sen jälkeen on käyty neuvottelu RA Turvallisuuspalvelut/Raimo Aarnion
kanssa valmiussuunnitelman laatimisesta. Tarjous liite 1 § 30.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. Seurakunnalle laaditaan valmiussuunnitelma ja muodostetaan
valmiustoimikunta.
2. Valmiustoimikunnan kokoonpanosta
– kaksi luottamushenkilöedustajaa
– kaksi talouspäällikön ja kirkkoherran nimeämää työntekijäedustajaa
– talouspäällikkö ja kirkkoherra
3. Kutsua valmiustoimikunnan asiantuntijajäseneksi
On muutoksenhakumahdollisuus

Päätös:
1. ehdotuksen mukaan, 2. Valmistoimikunnan jäseneksi valittiin
Lasse Virtanen ja Tytti Hyytiä. 3. Raimo Aarnio valittiin valmistoimikunnan
asiantuntijajäseneksi.

31 § ERITYISAMMATTIMIEHEN VALINTA
Ilmoitus erityisammattimiehen avoimesta tehtävästä oli Uudenkaupungin
Sanomissa, TE -keskuksen ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivulla.
Tehtävään haki 18 hakijaa, joista haastateltiin neljä, Jaakko Degerman, Jan
Grundström, Juha Merilä ja Eerik Vähätupa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Haastattelu oli 19.2.2018. Haastattelijoina olivat kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Lasse Virtanen, vastaavat erityisammattimiehet Tomi
Virtanen ja Rami Vähätupa sekä talouspäällikkö Tuija Lankinen.
Eerik Vähätuvan haastatteluun Rami Vähätupa ei osallistunut eikä ollut
mukana päättämässä valinnasta.
Valitsijat olivat yksimielisiä valinnasta.
On muutoksenhakumahdollisuus
Talouspäällikön esitys:
Valitaan Eerik Vähätupa erityisammattimieheksi. Noudatetaan kuuden (6)
kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Esityksen mukaan.

32 § TILINPÄÄTÖS 2017
Tilintarkastaja Pertti Keskinen KHT, JHT on alustavasti tarkastanut kirjanpidon
ja tilinpäätöksen 23.1.2017. Seuraava tarkastus on 27.2.2017.
Talouspäällikön esitys annetaan kokouksessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska valmistelua.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi alustava tilinpäätös.
Päätös: Esityksen mukaan.

33 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Santtiontuvan asiat.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tontista on kohdistunut kiinnostusta ko. aluetta kohtaan. Asiasta keskusteltiin.
Talouspäällikkö jatkaa keskustelua kaupungin kanssa.
2. Kalannin seurakuntakodin viemäriuusimiset
Viemärisaneerauksesta on tehty kysely urakoitsijalta ja asia päätöksentekoon
tuodaan seuraavan neuvoston kokoukseen.
3. Uuden kirkon penkit
Kolmen ensimmäisen rivin penkkien ootrausvaurioita on korjattu. Työt
saatetaan loppuun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi.

34 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoherra Esa Mierlahti:
Kipa päätös 1 – 37/2018
Talouspäällikkö Tuija Lankinen:
2/2018 Uudenkaupungin uuden kirkon aikakellon ja luukunaukaisujärjestelmän
korjaus
31.1.2018
3/2018
Tarjouksen hyväksyminen
5.2.2018
4/2018
Tarjouksen hyväksyminen
5.2.2018
5/2018
Tarjouksen hyväksyminen
5.2.2018
6/2018
Tarjouksen hyväksyminen
5.2.2018
7/2018
Hautausmaan konetilaus
2.1.2018
Kipa päätös 2 – 14/2018
Lapsityönohjaaja Minna Rautanen:
Kipa päätös 8 – 22/2018
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

35 § ILMOITUSASIAT
Hiippakuntapastori Pauliina Järvisen viranhaltijapäätös koskien
Outi Ijäksen virkavapautta Uudenkaupungin seurakunnan sairaalapastorin
virasta ajalle 1.1.–30.6.2018. Liite 1 § 35.
Tuomiokapituli on päättänyt 31.1.2018
1. julistaa Uudenkaupungin seurakunnan (Kalannin kappeliseurakunnan)
kappalaisen viran haettavaksi 1.3.2018 klo 15 päättyvin hakuajoin;
2. antaa viran täytön jatkovalmisteluun pappisasessori Sari Lehdelle.
Pöytäkirjanote liite 2 § 35.
Varsinais-Suomen ulosottovirasto, tilitysviite 6780003208181
Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje A 12/2017
Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2018 – 5/2018
Kirkkovaltuuston kokous on torstaina 12.4.2018.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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36 § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 36.

Päätös:

Esityksen mukaan.

37 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:22

Esa Mierlahti
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sari Aaltonen
toimistosihteeri, sihteeri

--------Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Marjo-Riitta Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja

Ilpo Valtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, 1. – 14.3.2018 välisenä aikana klo 9–13.
Sari Aaltonen, kirkkoneuvoston sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

