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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KN § 1
Kokouksen avaus.
Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Kirkkoherra avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 17.10.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KN § 2

KL:n 7 luku 4 § 1 mom.
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.”
KJ:n 9 luku 1 § 1 mom.
”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa sitä kirjallisesti
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 luku 4 § 1 mom.
”Kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä.”
Esitys

Kokouskutsu on lähetetty 9.3.2020. Merkitään pöytäkirjaan osallistujien määrä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Läsnä 5/7 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VAALI JA NÄHTÄVILLÄOLO
KN § 3

Esitys

Päätetään valita pöytäkirjantarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat kirkkoneuvoston jäsenet Sirpa Vähämäki ja Juhani Kaunela, seuraavina vuorossa ovat Jari Lintukangas ja
Veikko Nieminen.
Kirkkoneuvoston tämän kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kirkkoherranvirastossa
19.3.2020. klo 14 -16
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä KL 23 luku 2 §:n 1 mom. mukaisesti kirkkoherranvirastossa 20.3.2020 – 20.4.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
9.3.2020 alkaen.
PÄÄTÖS:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Vähämäki ja Jari Lintukangas.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
KN § 4

Pystyäkseen toteamaan läsnäolijat kunkin pykälän kohdalla tulee kirkkoneuvoston
päättää asioiden käsittelyjärjestys kussakin kokouksessa erikseen.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun esityslistan.
PÄÄTÖS: Muuten esityksen mukaan paitsi lisättiin § 17 Mätiköntien perusparannus,
jolloin aiemmat pykälät 17-19 siirtyivät yhdellä eteenpäin.
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SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN JÄRJESTELY
KN § 5

Seurakuntamestari Jukka Mastokangas on 11.12.2019 irtisanoutunut seurakuntamestarin virasta 31.12.2019 alkaen.
Kirkkoherra Vesa Parikka on tehnyt viranhaltijapäätöksen Tuomas Tannerin palkkaamisesta hoitamaan suntio-hautausmaanhoitajan tehtäviä oppisopimuksella ajalle
18.12.2019 – 17.6.2020. Tuomas Tanner aloitti seurakunta- ja hautauspalvelualan
ammattitutkinnon suorittamisen 1.1.2020 alkaen. Lähiopetusta on n. 3 päivää kuukaudessa Turun Kristillisellä Opistolla. Ohjaajina seurakunnassa toimivat Vesa Parikka ja
Keijo Leppänen.

Esitys/khra Jatketaan Tuomas Tannerin määräaikaista työsopimusta oppisopimuskoulutuksen
keston ajaksi, 31.5.2021 saakka. Palkkausta ehdotetaan tarkistettavaksi KirVESTESin
Nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työtekijöiden palkkausta koskevan
sopimuksen palkkauksen sijaan palkkaluokka 201 mukaiseksi EUR 1547,16/kk, ottaen
huomioon Tuomas Tannerin kokemus työstä hautausmaalla 1.6.-30.11.2019.
PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan jatketaan Tuomas Tannerin määräaikaista työsopimusta oppisopimuskoulutuksen ajaksi, 31.5.2021 saakka. Palkkaus tarkistetaan KirVESTESIN
201 mukaiseksi (EUR 1547,16/kk), 1.5.2020 alkaen.

HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÄT
KN § 6

Pirjo-Riitta Kivenkorva on ilmoittanut olevansa käytettävissä hautausmaan töihin kesällä 2020.

Esitys/tp

Kirkkoneuvosto päättää palkata Pirjo-Riitta Kivenkorvan kesätöihin n. 6 kuukaudeksi
huhti/toukokuusta lokakuulle 2020. Palkkaus KirVESTES 302 mukaan. Lisäksi tarjotaan työtä Johanna Holstille osa-aikaisena (n. 71%, siivoustyön ohessa), kesäkuun
alusta heinäkuun loppuun, myöhemmin tarkentuvan tarpeen mukaisesti. Palkkaus
KirVESTESin palkkaluokka 201 mukaan.
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PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan

HAUTAUSMAAN NUORET KESÄTYÖNTEKIJÄT
KN § 7
Seurakunta on tarjonnut joka kesä työtä 2:lle nuorelle työntekijälle hautausmaalta 1
kuukauden ajaksi. Talouspäällikkö on aiemman käytännön mukaisesti laittamassa
nuorten kesätyöntekijöiden hakuilmoituksen huhtikuun 2020 Ypäjäläiseen. Hakemukset pyydetään 20.4.2020 mennessä sähköpostilla seurakunnan sähköpostiosoitteeseen.
Nuoret (1999 – 2004 syntyneet) palkataan kunnan nuorten työllistämistuen turvin.

Esitys/tp

Kirkkoneuvosto hyväksyy ilmoituksen laittamisen kesätöistä Ypäjän seurakunnan
hautausmaalta Ypäjän kunnan nuorten työllistämistuen mukaisilla ehdoilla. Kirkkoneuvosto päättää nuorten työajaksi 6 tuntia päivässä ja päättää maksaa KirVESTESin
mukaisen kuukausipalkan. Nuoret valitaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.

YPÄJÄN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

Kirkkoneuvosto

Nro
1/2020

Sivu
6

Kokouspäivämäärä
18.3.2020

MÄÄRAHAYLITYKSET 2019
KN § 8
budjetoitu

toteuma

ylitys/alitus

1012392355 koulutyö
3.630 €
3.636,41 €
6,41 €
*palkat ja palkkiot
1012410240 diakonia
49.761 €
51.191,16 € 1.430,16 €
*palkat/Sijaiskulut
palkat
1012430250 sairaalasielunhoito
7.200 €
7.271,19 €
71,19 €
*palvelujen hankinnat, mm.perheneuvonta
1015100590 Maa- ja metsätalous
-14.330 €
616,86 € 14.946,85 €
*metsätulot siirtyneet alkuvuodelle 2020, tulot 2019 alittuneet

Esitys/tp

Kirkkoneuvosto päättää esittää yllä mainittujen nettomäärärahaylitysten ja tuloalitusten hyväksymistä kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
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TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA
KN § 9
Seurakunnan talous on ylijäämäinen 6.524,39 euroa. Kertomusvuonna veroprosentti
oli 1,9 %:. Kirkollisverotuloja kertyi 488.518,33 euroa, mikä on 8.518,33 euroa
enemmän kuin oli budjetoitu talousarviossa. Valtionrahoituksen osuus v. 2019 oli
45.180,00 euroa.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on huomioitu palkkojen kustannusten kohdentaminen
sekä poistojen kohdentaminen tehtäväalueille.
Tasekirjaan sisältyvät sisäiset erät: hallintomenot (kirkkovaltuusto, tilintarkastus,
kirkkoneuvosto, taloushallinto, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto) on vyörytetty
tehtäväalueille. Myös keskusrahastomaksut ja verotuskulut on vyörytetty tehtäväalueille sekä kiinteistömenot on kohdennettu käytön mukaisessa suhteessa tehtäväalueittain.

Tasekirjan lisäksi laaditaan tase-erittelyt, jotka eivät ole julkistettavaa tietoa. Taseerittelyt allekirjoittaa talouspäällikkö ja ne annetaan tilintarkastajille tiedoksi.
Liitteenä Ypäjän seurakunnan Tasekirja 2019. Tasekirja sisältää myös eri työalojen
toimintakertomukset.
Esitys/tp

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 6.524,39 euroa
siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä - tilille. Kirkkoneuvosto ja
talouspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksestä laaditun tasekirjan 2019 ja kirkkoneuvosto päättää jättää tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019 tilintarkastajalle.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
6.524,39 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä –tilille.
Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat tilinpäätöksestä laaditun tasekirjan
2019 ja kirkkoneuvosto päätti jättää tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019 tilintarkastajalle.
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TIETOSUOJAVASTAAVAN VALINTA
KN § 10
Ypäjän seurakunnan tietosuojavastaavaksi on nimetty Tampereen IT-alueen tietosuojavastaava Jukka Nyrhinen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.4.2018, §39. Jukka
Nyrhinen jää eläkkeelle 1.4.2020. Tampereen seurakuntayhtymän it-alueen johtokunta on nimennyt järjestelmäsuunnittelija Mika Akkasen Tampereen it-alueen yhteiseksi
tietosuojavastaavaksi 1.4. 2020 alkaen..
Esitys:

Esitetään, että kirkkoneuvosto valitsee järjestelmäsuunnittelija Mika Akkasen Ypäjän
seurakunnan tietosuojavastaavaksi 1.4.2020 alkaen.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan
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TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
KN § 11
Nykyisen vt. talouspäällikön määräaikaisen virkasuhteen päättyessä 30.4.2020 ja hänen jäädessään eläkkeelle vapautuu talouspäällikön virka. Talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä on keskusteltu mahdollisuudesta jättää talouspäällikön virka toistaiseksi täyttämättä. Jokioisten seurakunnan talouspäällikkö on asiaa häneltä kysyttäessä ilmaissut olevansa valmis ottamaan osan nykyisistä Ypäjän seurakunnan talouspäällikön tehtävistä hoitaakseen. Tehtäviin kuuluisivat mm. palkkahallinto, talousarvion valmistelu ja tilinpäätöksen laatiminen sekä muita tehtäviä sopimuksen mukaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää jättää talouspäällikön viran täyttämättä 1.5.2020 alkaen toistaiseksi. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Vesa Parikan neuvottelemaan Jokioisten seurakunnan kanssa sopimuksesta talouspäällikön tehtävien hoitamiseksi.
Solmittava sopimus tuotiin kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi tähän kokoukseen.
Sopimus liitteenä.
Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan sopimuksen,
jonka mukaan Jokioisten seurakunta hoitaa Ypäjän seurakunnan talouspäällikön tehtävät 1.4.2020 alkaen.
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TOIMISTOSIHTEERIN TOIMI
KN § 12
Kirkkoneuvoston kokouksessa 22.5.2019 § 55 valittiin yo-merkonomi Jenna
Meriruoho osa-aikaiseen (3 pv/22h viikko) määräaikaiseen työsuhteeseen 30.4.2020
saakka. 1.1.2020 alkaen virkatodistukset on tehty Tampereen Aluekeskusrekisterissä,
mistä johtuen toimistosihteerillä on ollut aikaa ja mahdollisuuksia osallistua enemmän
myös taloushallinnon tehtävien hoitoon kirkkoherranviraston tehtävien ohella.
Kun talouspäällikön virka jätetään täyttämättä toistaiseksi ( § 11) tulee tarvetta siirtää osa nykyisistä talouspäällikön tehtävistä jatkossa toimistosihteerin tehtäväksi, jolloin toimistosihteerin toimesta tulisi kokoaikainen 5 pv/viikko. Kirkkoherra on kysynyt Jenna Meriruohon kiinnostusta jatkaa laajentuvan toimenkuvan mukaisissa toimistosihteerin tehtävissä nykyisen määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen
1.5.2020 alkaen. Toimenkuva liitteenä.
Esitys/khra:

PÄÄTÖS:

Palkataan Jenna Meriruoho 1.5.2020 alkaen toimistosihteerin toimeen. Palkkaus
KirVESTES 403 mukaan.

Esityksen mukaan.

LASTENOHJAAJAN TEHTÄVIEN JÄRJESTELY SYKSYSTÄ ALKAEN
KN § 13
Lastenohjaajan toimi vapautuu kesän aikana Laila Moisanderin jäädessä eläkkeelle.
Sekä nuorisotyönohjaajan että diakonin virka ovat molemmat tällä hetkellä osaaikaiset (60%). Molemmilla viranhaltijoilla niissä on työkokemusta ja koulutusta
myös päiväkerhotyöhön ja heillä on mahdollisuus sitä työtä tehdä. Tästä he tekevät
erillisen ehdotuksen, miten päiväkerhotyö syksyllä toteutuu.
Esitys/khra Esitetään, että nuorisotyönohjaaja Elina de Jong että diakoni Katriina Laiho ottavat
vastuun päiväkerhotyöstä elokuusta alkaen. Heille ehdotetaan osa-aikaisuuden nostamista jo 1.6.2020 alkaen 80%:iin, koska kesäkuussa on rippileiri.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
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KIINTEISTÖTOIMEN KONSULTOINTI JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
KN § 14
Finproma Oy on tarjonnut Ypäjän seurakunnalle kiinteistötoimeen ja kiinteistönhallintaan liittyviä konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Tarjous 21.2.2020 liitteenä.
Vesa Parikka on puhelimitse sopinut Finproman kanssa kirkon kuntotutkimukseen ja
mahdolliseen kirkon korjausprojektiin kartoittamiseen liittyvistä valmistelevista töistä.
4.3.2020 on Finproman Lauri Tuohimaan kanssa pidetty neuvottelu, jossa on tarkennettu kirkon kuntotutkimuksen kulkua sekä käyty läpi kiinteistöstrategian laatimista
ja muita mahdollisia tulevia kiinteistöprojekteja Ypäjän seurakunnassa. Mukana olivat
Vesa Parikka, Päivi Mattinen, Tuomas Tanner ja Keijo Leppänen.
Esitys:

Esitetään, että kirkkoherra voi tarpeen mukaan budjetin sallimissa rajoissa ostaa kiinteistöjohtamisen asiantuntijapalveluita Finproma Oy:ltä. Näitä voivat olla esim. kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten teettäminen, kiinteistöstrategian laadinta sekä kiinteistötoimen kilpailutukset ja hankinnat. Tehdyt työt laskutetaan tuntiperusteisesti,
ellei muuta sovita. Kustannusten kertymistä seurataan kustannuspaikoittain ja tarvittaessa tuodaan esitys lisätalousarviosta kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan
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SEURAKUNNAN SIJOITUKSET
KN § 15
Seurakunnan sijoitus, 117. 821,90 euroa, Ypäjän Osuuspankissa erääntyy 23.3.2020.
Talouspäällikkö on tiedustellut Ypäjän Osuuspankista korkotarjousta sijoitukselle.
Tarjous tuodaan kokoukseen.
Esitys/tp

Kirkkoneuvosto käsittelee tarjouksen ja päättää sen hyväksymisestä.

PÄÄTÖS: Ypäjän Osuuspankki on antanut tarjouksen, jonka mukaan korko on 0,3 % 12-13 kk:n
sijoitukselle. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Ypäjän Osuuspankin tarjouksen ja tehdä talletussopimuksen 0.3 % korolla 12 kk:n ajalle 24.3.2020 alkaen.

METSÄNMYYNNIT JA METSÄNHOITOTYÖT
KN § 16
Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:n Heimo Aaltonen on tuonut 25.02.2020 päivätyt
mittaustodistukset toteutuneesta metsänmyynnistä (KN § 58, 2.8.2018. hyväksytty
puukauppa Stora-Enson kanssa) . Todistusten mukaan myyntiä toteutuu vuodelle
2020 eur 11.634,94, kun summasta on vähennetty v. 2018 saatu ennakkomaksu ja
maksettava arvonlisävero.
Metsänhoitoyhdistys ehdottaa, että kesällä 2020 toteutettaisiin myös metsäsuunnitelman 2017 – 2026 mukainen hakkuu Kujalan tilalla, josta arvioitu metsätulo olisi n.
3000 euroa. Hakkuu toteutettaisiin Metsänhoitoyhdistyksen toimituspuuna, ja siinä
käytettäisiin paikallista urakoitsijaa. Lisäksi Metsänhoitoyhdistys ehdottaa toteutettavaksi harvennushakkuun kuviolla 38, Ternisuo, josta arvioitu tuotto olisi n. 1500 euroa.
Kesällä 2020 Metsänhoitoyhdistys ehdottaa toteutettavaksi myös metsäsuunnitelman
mukaiset taimikonhoitotyöt, joiden kustannus olisi 4080 euroa alv 0 % (sopimus
4.3.2020 liitteenä). Lisäksi kuviolla 45 toteutettaisiin metsänhoitosuunnitelman mukaiset metsänistutustyöt, joiden arvioidut kustannukset ovat n. 3600 euroa, alv 0 %.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy toteutuneen metsänmyynnin mittaustodistuksen mukaisesti
sekä Metsänhoitoyhdistyksen vuodelle 2020 ehdottamat toimituspuumyynnit arvion
mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyy metsänhoitosuunnitelman mukaiset
metsänhoito- ja metsän istutustyöt kuviolla 45 Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:n
kanssa 2.8.2018 solmitun sopimuksen mukaisesti.
Liitteenä mittaustodistus kuviot 45,46, ja 42 sekä sopimus palveluista ja kustannusarvio 4.3.2020 koskien taimikonhoitoa kuvioilla 24 ja 27.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan
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MÄTIKÖNTIEN PERUSKORJAUS
KN § 17
Esitys:

Kirkkoherra on saanut tiedon Mätiköntien peruskorjausasiassa 18.3.2020, että seurakunnalle olisi tulossa maksua suoritetusta Mätiköntien peruskorjauksesta.
Käsitellään asia.

PÄÄTÖS:

Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Asiasta pyydetään lisäselvityksiä.

.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KN § 18
Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
Päätöspöytäkirja 10-15/2019
Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat talouspäällikön päätöspöytäkirjat:
Päätöspöytäkirja - /2019

PÄÄTÖS:
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TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
KN § 19
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa seuraavat asiat:

1. Sallilan Sähkö on ilmoittanut korottavansa sähkön verkkopalvelumaksuja 1.4.2020 keskimäärin 6,5 %. Korotukset kohdistuvat sekä perusmaksuihin että siirtomaksuun. Tiedote
oheisena.

2. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 9/2020, 2.3.2020 Koronavirus sekä ohjeet Kirkon varautuminen . Kirkkoherra jakoi kirkkoneuvoston jäsenille uusimman Tampereen Tuomiokapitulin lähettämän koronaohjeistuksen seurakunnille.
3.

Ypäjäläinen Lehden toimituskunta on päättänyt lisätä Ypäjäläisen ilmestymiskertoja. Tästä
aiheutuisi seurakunnalle lisäkuluja 937,50 euroa. Asia menee kunnanhallituksen päätettäväksi.

4. Hautausmaan rajalla olevan tontin omistaja on ottanut yhteyttä rajalla olevia haapoja koskien, pyytäen saada ottaa lahoamassa olevia haapoja. Kirkkoherra on käynyt katsomassa tilannetta, ja muutamia haapoja on joko kaatunut tai kaatumassa rajalla, jolloin on järkevää,
että viereisen tontin omistaja voi ottaa haavat käyttöönsä, jos siitä ei tule seurakunnalle kustannuksia.
5. Kirkkoherra ilmoitti alustavasti, että hän on jäämässä eläkkeelle 1.4.2021 alkaen.
Asia tulee seuraavaan kokoukseen.
6.

Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 22.4.2020 klo 17.00.
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VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Esitys

Kirkkoneuvosto päättää antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19.10.
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