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Sammanträdestid/Kokousaika
Sammanträdesplats/Kokouspaikka

Torsdag/Torstaina 28.3.2019 kl/klo 18.00
Prästgården/Pappila

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA
Ärendets nr/Asia nro

42

Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet/Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

43

Val av protokolljusterare och rösträknare/Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

44

Godkännande av föredragningslistan/Esityslistan hyväksyminen

45

Kyrkoherdens tjänstemannabeslut/Kirkkoherran virkamiespäätökset

46

Ekonomichefens tjänstemannabeslut/Talouspäällikön virkamiespäätökset

47

Konstaterande av laglighet i kyrkofullmäktiges beslut 7.3.2019/Kirkkovaltuuston 7.3.2019 pidetyn kokouksen
päätösten laillisuuden toteaminen

48

Irina Holmströms arbetsförhållande/Irina Holmströmin työsuhde

49

Bänkarna i Ingå kyrka/Inkoon kirkon penkit

50

Bokslut 2018/Tilinpäätös 2018

51

Sebastian Peedus arbetsförhållande/Sebastian Peedun työsuhde

52

Anställning av ledande barnledare till Ingå församling/Johtavan lastenohjaajan palkkaaminen Inkoon
seurakuntaan

53

Övriga ärenden / Muut asiat

54

Anmälningsärenden / Ilmoitusasiat

55

Sammanträdets avslutning och besvärsundervisning / Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Protokollet framlägges till påseende, plats och tid/Pöytäkirja on nähtävänä, paikka ja aika
På pastorskansliet/seurakuntavirastossa må-to kl 9-12/ma-to klo 9-12, Ingå,/Inkoo
Ordförande/Puheenjohtaja:

Tom Sjöblom
Intygar
Tämän todistaen

5.4-23.4.2019
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Sammanträdestid
Kokousaika

Torsdag 28.3.2019 kl 18.00-19.25
Torstaina 28.3.2019 klo 18.00-19.25

Sammanträdesplats
Kokouspaikka

Prästgården
Pappila

Beslutsfattare
Päätöksentekijät

(x)

Tom Sjöblom

ordförande/puheenjohtaja

(x)

Erkki Päivärinta viceordförande/varapuheenjohtaja ( )

Juha Heikkinen

(x)

Peter Arnkil

( )

Hannu Pesonen

(x)

Roger Biström

( )

Ulla Päivärinta

(x)

Soile Gustafsson

( )

Katja Posio

(x)

Lars Lindholm

( )

Hans-Anders Unnérus

(x)

Katarina Nyholm

( )

Margita Björklöf

(x)

Krister Wasström

( )

Carola Dahlqvist

(-)

Viviann Westermark

(-)

Lena Selén

(x)

Eivor Österholm

( )

Barbro Viljanen

(x)

Tuire Nyberg, kyrkofullmäktiges ordförande/kirkkovaltuuston puheenjohtaja

(x)

Jonna Karlsson-Bergman, kyrkofullmäktiges viceordförande/kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

(x)

Seija Korhonen, ekonomichef/talouspäällikkö

(x)

Susanne Lövkvist, byråsekreterare/toimistosihteeri

(-)

Lotta Ahlfors, barnombud/lapsiasiamies

Paragrafer/Pykälät
Underskrift/Allekirjoitus
Tom Sjöblom
Ordförande/Puheenjohtaja

Susanne Lövkvist
Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä

Justering, ort och tid / Tarkistus, paikka ja aika

Katarina Nyholm
Protokolljusterare
Pöytäkirjantarkastaja

Krister Wasström
Protokolljusterare,
Pöytäkirjantarkastaja

Protokollet framlagts till påseende, ort och tid/Pöytäkirja pantu nähtäväksi, paikka ja aika: 5.4-23.4.2019
på pastorskansliet må-to kl 9-12 /seurakuntavirasto ma-to klo 9-12, Ingå/Inkoo

Intygar/Täten todistaen

Utdragets riktighet bestyrker/Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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§ 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Todettiin, että yhdeksän (9) varsinaista
jäsentä olivat paikalla. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuire Nyberg ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja olivat läsnä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

§ 43 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä sihteerin valinta
Esitys: Katarina Nyholm ja Krister Wasström. Sihteeriksi Susanne Lövkvist.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 44 Esityslistan hyväksyminen
Kirkkoherra ilmoitti ilmoitusasiasta ”Församlingsförbundet r.f. järjestää inspiraatiopäivän
seurakunnan luottamushenkilöille 11.5.2019”, minkä jälkeen esityslista hyväksyttiin
yksimielisesti.

§ 45 Kirkkoherran virkamiespäätökset
Kirkkoherra on ohjesäännön 13 § mukaan tehnyt seuraavat virkamiespäätökset jotka
kirkkoneuvosto voi niin halutessaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Kirkkoherran
päätösluettelo liitteessä 1.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 46 Talouspäällikön virkamiespäätökset
Talouspäällikkö on ohjesäännön 14 § mukaan tehnyt seuraavat virkamiespäätökset
jotka kirkkoneuvosto voi niin halutessaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Talouspäällikön
päätösluettelo liitteessä 2.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 47 Kirkkovaltuuston 7.3.2019 pidetyn kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen
Ehdotus: KL 10.6 viitaten kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 7.3.2019 pidetyn
kokouksen päätösten laillisuuden (liite 3).
Päätös: Esityksen mukaan.
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§ 48 Irina Holmströmin työsuhde
Irina Holmström on ollut työssä Inkoon seurakunnassa seuraavasti:
hautausmaan kausityöntekijänä
11.9.-24.11.17
3.4.-15.11.2018.
Kristina Böhlingin vuosilomansijaisena siivoojana
28.11.2017-31.12.2017 ja 15.-28.1.2018 (yhteensä n. 4 viikkoa)
16.11.2018-11.1.2019 (yhteensä n. 6 viikkoa)
lumenauraus ja hiekoitus viikonloppuisin (tuntityö, tarvittaessa)
talvikautena 2017-2018
talvikautena 2018-2019
maalaamassa Rövassin päärakennuksen sänkyjä ja sisäseiniä
helmi-maaliskuussa 2019, tuntipalkkaisena
Irina Holmström on ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa täysipäiväisenä hautausmaa- ja
kiinteistötyöntekijänä myös kauden 1.4.-15.11.2019.
Irina Holmström on suorittanut työtehtävänsä hyvin.
Esitys: Inkoon seurakunta palkkaa Irina Holmströmin kuukausipalkkaiseksi hautausmaa- ja
kiinteistötyöntekijäksi ajalle 1.4.-15.11.2019, palkkaus vaativuusryhmän 303 mukaisesti,
työaika 38,75 h viikossa
Päätös: Esityksen mukaan.
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§ 49 Inkoon kirkon penkit
KN 24.5.2018 § 53
Muutama Inkoon kirkon takaosan penkeistä on poistettu ja muutama lyhennetty
morsiushuoneen rakentamisen yhteydessä. Ennen morsiushuoneen rakentamista,
museoviraston käydessä kirkossa, oli samalla myös esillä, olisiko mahdollista vaihtaa kirkon
penkit/penkkejä tuoleihin, joissa olisi hyvä istua.
Silloin nähtiin ongelmaksi lähinnä lämmitysputket, jotka kulkevat penkkien istuinosan alla.
Lämmitysputket ovat täysin toimivia, ja niiden poistaminen aiheuttaisi lämmityksen
järjestämisen muulla tavoin, toisin sanoen isoja muutoksia. Näin ollen kirkkotilasta ei saada
helposti tilaa, jossa tuolit voisi vapaasti järjestää.
Inkoon kirkossa on hyvin istuttavia, hyvälaatuisia, väritykseltään kirkkoon sopivia tuoleja 94
kpl, jotka ovat suurelta osin käyttämättömiä. Tuoleja on muun muassa pinoissa urkuparvella,
sekä kuoriosassa kirkon edessä. Tuolit saa myös liitettyä yhteen toisiinsa.
On herännyt ajatus, että olemassa olevia tuoleja voisi laittaa riviin kirkon puupenkkien tilalle,
siten että lämmitysputki jäisi tuolirivin jalkojen väliin. Lämmitysputken yläpuolelle ja
takaosaan voisi laittaa harmaan levyn suojaksi, ja samalla näkösuojaksi, vähän samaan
tapaan kuin lämmitysputki on nytkin puulla peitetty ylhäältä ja takaa.
Muutaman penkkirivin voisi korvata tuoleilla koeluontoisesti, esimerkiksi kirkkosalin
keskivaiheilta. Puupenkit ovat suhteellisen helposti irrotettavissa, ne ovat pulteilla kiinni
lattiassa. Voisimme jonkun aikaa kerätä seurakuntalaisten kokemuksia muutoksesta, ja
pyytää myös museoviraston edustajan tutustumaan ja arvioimaan. Jos kokemus olisi
myönteinen, voisimme anoa lupaa, että voisimme korvata yhteensä ehkä 8-10 penkkiä
tuoleilla. Jos taas katsotaan, että vanhat penkit ovat parempia, voitaisiin irrotetut penkit tuoda
takaisin. Penkit voitaisiin viedä koeajaksi esimerkiksi Rövassin navetan yläkertaan, ja
kiinnittää ne siellä lattiaan, esimerkiksi seinän vierustoille.
Esitys: Inkoon kirkon kirkkosalin kolmen puisen penkin tilalle laitetaan tuolit koeluonteisesti.
Kokemuksia seurataan 3-6 kk, minkä jälkeen tehdään uusi päätös asiassa.
Päätös: Kirkkoneuvosto kävi kirkossa ja keskusteli penkeistä. Sen jälkeen päätettiin
esityksen mukaisesti vaihtaa penkkirivit 3, 4 ja 5 vaihdetaan tuoleihin kirkon vasemmalla
puolella (saarnatuolen puolella) 3-6 kuukauden koeajaksi, minkä jälkeen asiassa tehdään
uusi päätös.
KN 28.2.2019
§ 38 Muut asiat
A. Tuolirivit Inkoon kirkossa
Katarina Nyholm oli saanut negatiivista palautetta useammilta seurakuntalaisilta koskien
tuolirivejä Inkoon Kirkossa. Nyholm kyseli nyt, kenen ehdotuksesta penkit on vaihdettu
tuoleihin, ja milloin päätös on tehty.
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Päätös: Keskustelua, todettiin, että ehdotus on tullut talouspäälliköltä ja että päätös penkkien
vaihtamisesta tuoleihin on tehty kirkkoneuvostossa 24.5.2018 ja että kyseessä on koeaika.
Päätettiin lähettää asia kirkon korjaus- ja muutostöiden ryhmän valmisteltavaksi.
Kirkon korjaus- ja muutostöiden työryhmä, PM
14.3.2019
Ryhmä oli sitä mieltä, että myös kaksi etummaista penkkiriviä kirkkosalin pohjoispuolelta
pitäisi ottaa pois ja korvata tuoleilla. Tämä ehdotus täytyy viedä edelleen kirkkoneuvostoon.
Meidän täytyy myös selvittää, mitä mahdollisuuksia olisi tehdä virsikirjahylly tai jonkinlainen
tasku tuoleihin, joihin virsikirjan voi laittaa.
KN 28.3.2019 § 49
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy, että kaksi ensimmäistä penkkiriviä kirkkosalin
pohjoispuolelta otetaan myös pois ja korvataan tuoleilla, edelleen koeajaksi. Kirkon korjausja muutöstöiden työryhmä valmistelee asiaa edelleen.
Päätös: Keskustelua, päätettiin esityksen mukaan.
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§ 50
Tilinpäätös 2018
TJ 13.3.2019 § 18
Pääluokkatasolla talousarvio on pysynyt talousarvioraameissa. Tilinpäätös (liite)
näyttää ylijäämää 65 976,77 €. Investointeja tehtiin yhteensä 314,943,89 eurolla.
Kaksi tonttia myytiin vuoden aikana. Taseen loppusumma on 4 041 208,50 €.
Esitys: Talousjaosto hyväksyy tilinpäätöksen 2018 ja lähettää sen edelleen
kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Päätös: Tasekirjaan tehtiin joitakin korjauksia ja lisäyksiä, minkä jälkeen talousjaosto
päätti hyväksyä tilinpäätöksen 2018 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle
hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Toivottiin että luottamushenkilöillä olisi
mahdollisuus noutaa valmisteluasiakirjat kansliasta paperimuodossa ennen kokousta,
sen lisäksi, että ne lähetetään sähköpostina.
KR 28.3.2019 § 50
Päätös:
Tilinpäätös 2018 käytiin läpi. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
talousarvion ylitykset ja alitukset. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti
talousjaoston esityksen Inkoon seurakunnan tasekirjaksi ja siihen kuuluviksi
liitetiedoiksi vuodelta 2018. Tilintarkastajat tarkistavat tilinpäätöksen ja kirkkovaltuusto
vahvistaa sen lopullisesti. Inkoon seurakunnan kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 65.976,77 € siirretään edellisten tilikausien
yli- ja alijäämätilille (tilille 208000).
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§ 51 Sebastian Peedun työsuhde
Sebastian Peedu on kiinnostunut työskentelemään Inkoon hautausmaalla tuntipalkkaisena
kausityöntekijänä ajalla 1.4.-15.11.2019 osa-aikaisesti, työaika 19 h / vko.
Sebastian Peedu on työskennellyt Inkoon hautausmaalla myös syksyllä 2018. Hän on
aiemmin työskennellyt Inkoon seurakunnassa myös iltapäiväkerhossa ja päiväkerhossa.
Sebastian Peedu on tehnyt työnsä hyvin.
Esitys: Inkoon seurakunta palkkaa Sebastian Peedun tuntipalkkaiseksi hautausmaan
kausityöntekijäksi ajalle 1.4.-15.11.2019, palkkaus tuntipalkkahinnoitteluryhmän T3
mukaisesti 9,56 € / h, työaika 19 h viikossa.
Päätös: Esityksen mukaan.
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§ 52 Johtavan lastenohjaajan palkkaaminen Inkoon seurakuntaan
Inkoon seurakunnan johtava lastenohjaaja irtisanoutui työstään kirjeellä, joka on päivätty
13.2.2019. Kirkkoneuvosto hyväksyi irtisanoutumisen kokouksessaan 28.2.2019 (KN
280219 §36). Lastenohjaaja ei ollut aktiivisessa työsuhteessa, koska hän oli ollut
opintovapaalla 1.8.2018 alkaen KN 280418 §58). Noora-Elina Nylund on palkattu
lastenohjaajaan sijaiseksi seurakunnassa.
Noora Nylund on tehnyt erinomaista työtä. Hän on aloittanut uutta toimintaa entisten
rinnalle ja hänellä on positiivinen ja rakentava asenne työhönsä. Hänellä ei ole
lastenohjaajan pätevyyttä vaan on koulutukseltaan teologian maisteri. Useat seurakunnan
lapsityössä mukana olevat perheet ovat kiitelleet Nooran tapaa tehdä työtään ja huolehtia
heidän lapsistaan. Noora on myös tarpeen vaatiessa ollut valmis auttamaan ja avustamaan
muissa tehtävissä seurakunnassa.
Johtavan lastenohjaajan työ seurakunnassa ei ole virka vaan työsopimussuhde. Tämä
tarkoittaa, että seurakunta voi, mutta sen ei ole pakko, julistaa työtehtävä avoimesti
haettavaksi. Jos sopiva henkilö tehtävään löytyy jo talon sisältä, tämä voidaan nimetä
virkaan ilman erillistä hakuprosessia.
Kirkkoherra on keskustellut asiasta Noora Nylundin kanssa ja jälkimmäinen on ilmaissut
kiinnostuksensa saada jatkaa johtavan lastenohjaajan tehtävässä Inkoon seurakunnassa.
Hän on myös valmis hankkimaan itselleen tarvittava muodollinen pätevyys.
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Noora-Elina Nylundin Inkoon seurakunnan uudeksi
kokopäiväiseksi johtavaksi lastenohjaajaksi toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen. Palkka
maksetaan vaatimusluokka 403 mukaan. Työntekijä sitoutuu hankkimaan itselleen työhön
vaadittava muodollinen pätevyys.
Päätös: Esityksen mukaan kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Noora-Elina Nylundin
Inkoon seurakunnan uudeksi kokopäiväiseksi johtavaksi lastenohjaajaksi 1.5.2019 alkaen
toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen. Palkka maksetaan vaatimusluokka 403 mukaan.
Työntekijä sitoutuu hankkimaan itselleen työhön vaadittava muodollinen pätevyys.

Protokolljusterarnas signatur
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitus
Sektion
Jaosto

Kyrkoråd
Knsto

Kfge
Kvsto

Protokollet framlagt till påseende
Pöytäkirja on pantu nähtäväksi

Utdragets riktighet bestyrker
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

INGÅ FÖRSAMLING
INKOON SEURAKUNTA

ÄRENDESIDA
ASIAKIRJA

Organ
Toimielin

§§

Kyrkorådet
Kirkkoneuvosto

53-55

Sammanträdesdatum
Kokouksen päivämäärä

280319

Blad
Sivu

40

____________________________________________________________________
§ 53 Muut asiat
-

§ 54 Ilmoitusasiat
-

Kirkkoherra ilmoitti, että Församlingsförbundet r.f. järjestää inspiraatiopäivän
seurakunnan luottamushenkilöille 11.5.2019.
Talousjaoston kokoukset pidetään jatkossa klo 16.

§ 55 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus
Puheenjohtaja tiedotti oikaisuvaatimuksen tekemisestä Kl 24 luvun mukaan.
Kokous päättyi klo 19.25.
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