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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kirkkoherra piti alkuhartauden Jer.17:7-8, virsi 428:1-4 ja Isä meidän -rukous.

87 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouksesta on postitettu 11. päivänä lokakuuta 2018 kullekin kirkkoneuvoston
jäsenelle sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

88 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9§:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa
kokouksessaan.
Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Juha Parpala ja Kyllikki Simoska, vuorossa
Paula Kaukoniemi ja Jari Miettunen.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Paula Kaukoniemi ja
Jari Miettunen.
89 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
- lähetystyöryhmän muistio 5.10.2018
- kiinteistötyöryhmän muistio 20.09.2018
Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra Ville Väkeväinen
-päätökset 4-6/2018
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan
salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTAMESTARIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.6.2018 §55 päättänyt julistaa haettavaksi
seurakuntamestarin toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen 7.9.2018 päättyvällä hakuajalla. Hakuajan päättymiseen mennessä tehtävään tuli kaikkiaan 14 hakemusta.
Kokouksessaan 13.9.2018 §72 kirkkoneuvosto päätti:
a) Kutsua seurakuntamestarin työsuhdetta hakeneista haastatteluun Anne Jutilan, Pirjo Pakasen, Markus Ronkaisen ja Ari Solanummen.
b) Valita haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra Ville Väkeväinen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jari Miettunen ja kirkkoneuvoston jäsen Johanna Leinonen-Simoska sekä tarvittaessa haastattelutyöryhmän kutsuma asiantuntijajäsen.
Kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä on suorittanut hakijoiden haastattelut 1.10.2018, ja laatinut haastatteluista liitteenä olevan muistion.

kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee hakijoista haastattelutyöryhmän esityksen perusteella
tehtävään Pirjo Pakasen. Kirkkoneuvosto valitsee Pakasen kieltäytymisen varalta hakijoista varalle seuraavat henkilöt seuraavassa järjestyksessä: 1) Anne Jutila, 2) Markus Ronkainen ja 3) Ari Solanummi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tekemään Pakasen kanssa työsopimuksen seurakuntamestarin työsuhteen hakuilmoituksessa mainituilla ehdoilla.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Seurakuntamestarin työsuhteeseen valittiin Pirjo Pakanen ja
varalle seuraavat henkilöt seuraavassa järjestyksessä:
1) Anne Jutila
2) Markus Ronkainen
3) Ari Solanummi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tekemään Pakasen kanssa työsopimuksen seurakuntamestarin työsuhteen hakuilmoituksessa mainituilla ehdoilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUTSUMINEN

Diakonian viranhaltija Riitta-Liisa Palovaara ilmoittanut 25.6.2018 päiväämällään
kirjeellä irtisanoutuvansa Simon seurakunnan diakonian virasta eläkkeelle siirtymistä varten 1.3.2019 alkaen. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.9.2018
todennut Palovaaran irtisanoutumisen §73 ja julistanut haettavaksi Simon seurakunnan diakonian viran 9.10.2018 päättyvällä hakuajalla.
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan saapui 9 hakemusta. Hakemukset
ovat esityslistan liitteenä. Hakemukset voivat sisältää tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai
vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista, ja ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 24 § 1 mom 32-kohdan perusteella salassapidettäviä.
Viran täyttämiseksi on tarpeen kutsua hakijoista tarpeelliseksi katsottu määrä
henkilöitä haastateltaviksi. Samalla on tarpeellista päättää haastattelujen käytännön järjestelyistä, kuten siitä, asetetaanko haastatteluja varten haastattelutyöryhmä sekä missä ja millä aikataululla haastattelut suoritetaan.
kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja päättää haastattelujen ajasta, paikasta ja muista tarvittavista järjestelyistä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
a) Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat:
 Ritva Lampela
 Pekka Nevalainen
 Satu Näätänen
 Rauni Juntti
b) Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmän johon kuuluvat
kirkkoherra Ville Väkeväinen, Jari Miettunen ja Kyllikki Simoska.
Työryhmä päättää aikataulun ja haastattelupaikan.
c) Haastateltaville maksetaan matkakulut halvinta kulkuneuvoa käyttäen laskun mukaan.
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MONTAJAN LEIRIKESKUKSEN VUOKRALLE TARJOAMINEN
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.9.2018 §79 käynyt keskustelua Montajan
leirikeskuksen käytöstä tulevaisuudessa. Käydyssä keskustelussa kirkkoneuvosto katsoi tarpeelliseksi valmistella leirikeskuksen käyttöä tulevaisuudessa vuokrausmallin pohjalta, jossa seurakunta tarjoaa leirikeskusta ja saaressa omistamaansa määräalaa näihin liittyvine irtaimistoineen vuokralle ulkopuoliselle toimijalle.
Kirkkoherra on valmistellut asiaa laatimalla vuokraamista varten vuokrasopimusluonnoksen sekä asiakirjan vuokraustarjouksen jättämistä varten. Vuokrasopimusluonnos ja vuokratarjousasiakirja ovat liitteinä.

kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää pyytää lehti-ilmoituksella tarjouksia Simoniemen kylässä, Montajan saaressa sijaitsevan Niemelän tilaan (751-404-8-21) kuuluvan
määräalan ja sillä sijaitsevien rakennusten sekä niihin liittyvän irtaimiston vuokraamisesta liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla. Vuokrailmoitus julkaistaan kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Tarjoukset tulee jättää liitteen mukaisella lomakkeella kirkkoneuvoston päättämään ajankohtaan
mennessä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto päätti julkaista vuokrausilmoituksen internetissä tori.fi:ssä,
Maaseudun Tulevaisuus –lehdessä ja Kirkkolaiva –lehdessä.
Tarjoukset tulee jättää liitteen mukaisella lomakkeella 28.02.2019 mennessä.
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ASUINTALON MYYNTI
Seurakunta omistaa Simoniemessä vuonna 1972 valmistuneen asuintalon, jossa
on kaksi vuokra-asuntoa. Kirkkovaltuusto on hyväksymässään talousarviossa
vuodelle 2016 asettanut tavoitteeksi talon myynnin valmistelun, ja talousarviossa
2017 tavoitteeksi on asetettu talon myynti. Myyntiä on hoitanut vuonna 2017 OP
kiinteistökeskus. Taloa ei kuitenkaan ole saatu myytyä tähän mennessä.
Asuinrakennuksen omistaminen ei kuulu seurakunnan ydintehtäviin. Lisäksi se
rasittaa tarpeettomasti seurakunnan taloutta, jonka vuoksi sen pikainen myyminen olisi tarpeellista.
OP kiinteistökeskus on tarjoutunut myymään määräalan ja asuintalon huutokauppapalvelussaan hintaan 2177,42 euroa (alv 0%). Kiertoa Oy puolestaan veloittaa myymisestä oman hinnastonsa mukaisesti 4,9 % myyntihinnasta (alv 0%).
Kiertoa Oy:n hintaan eivät kuitenkaan sisälly kohteen myyntiin laittamisesta aiheutuvat kulut (esim. valokuvaus) eikä se sisällä sopimuksen laatimiskuluja, kuten OPKK:n tarjous. Tarjouksiin liittyvät asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.
Kirkkoherran esitys:
Päätetään antaa Simoniemen asuintalosta myyntitoimeksianto kirkkoneuvoston
päätöksen mukaiselle toimijalle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Asuintalo myydään huutokaupalla.
Kirkkoneuvosto antaa myyntitoimeksiannon OP-Kiinteistökeskus Oy:lle.
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SEURAKUNNAN HINNASTO
Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnastot lukuun ottamatta hautapaikkamaksua.
Seurakunnan hinnasto:
- Kiinteistöjen käyttöohjeet ja -maksut sekä hautauksesta perittävät
maksut 1.1.2019 lukien liitteenä.
Kirkkoneuvosto säilyttää hautapaikkamaksun vuoden 2018 tasolla.
Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään liitteiden mukaisesti maksut 1.1.2019 lukien.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO
Kirkon työmarkkinalaitos ja työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat työntekijäjärjestöt ovat sopineet palkkaukseen liittyvän Suorituslisän käyttöönottamisesta
1.1.2020 alkaen.
Suorituslisä on työntekijöitä koskeva työnsuoritukseen perustuva kannustin,
palkanlisä. Lisän tarkoitus on kannustaa ja ohjata entistä paremmin työntekijöitä
tekemään omaa työtään seurakunnan tavoitteiden ja arvojen mukaisesti.
Suorituslisä ei ole tasaerä kaikille työntekijöille, vaan erän suuruuteen
vaikuttavat seurakunnan laatimat kriteerit, jotka arvioidaan työntekijän kanssa
yhteisesti ja dokumentoidusti vuosittain.
Suorituslisä ei koske kirkkoherraa eikä talouspäällikköä.
Simossa arvioitu maksettava suorituslisä vuodelta 2019 on yhteensä n. 2450
euroa. Todellinen työntekijöille ja viranhaltijoille maksettava summa tarkentuu
sopimukseen sisältyvän tarkkailujakson päätyttyä.
Tiedote henkilöstölle viikko 39/2018, Täytäntöönpanoneuvottelun muistio
17.9.2018, Työntekijän työsuorituksen arviointi 11/2018 – 10/2019 ja Simon
seurakunta Suorituslisä 2019 esittely, Liitteet 1-4.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy suorituslisän käyttöönoton liitteiden 1-4 mukaisesti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIOITA
Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet luettavissa
www.sakasti.evl.fi tai taloustoimistossa.

Kirkkoherran esitys:
Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.10. – 05.11.2018, kirkkoherranviraston aukioloaikana.
Simon seurakunnan kirkkoherranvirasto, Simontie 6, 95200 Simo.
kirkkoherran esitys:
Hyväksytään.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteenä.
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