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Kokousaika  keskiviikko 4.12.2019 klo 17.30 – 20.32  
 
Kokouspaikka Someron seurakuntakeskus, 2-sali 
 
Läsnä   Knuutila Jaakko puheenjohtaja 
  Känkänen Petri jäsen 

Kärki Hanna-Liisa kn vpj 
Lankinen Anu  jäsen 
Lehtinen Riitta  jäsen 
Manni Markku  jäsen 
Noki Katja  varajäsen §§ 127-141 
Vasama-Kakko Kaisa jäsen 
Veikkola Heikki jäsen  
Lauren Leena  kv vpj 
Hintsa Lilli-Irmeli kappalainen 
Parviainen Kirsi sihteeri  
Torkkomäki-Ryhtä Essi kutsuttuna § 130 
 
 

Poissa  Hyytiäinen Petteri jäsen 
  Roto Colette  jäsen   
  Pettersson Juho kv pj 
   
        
Käsitellyt asiat §§ 127-145 
 
    
Allekirjoitukset 
 
 

Jaakko Knuutila  Kirsi Parviainen 
puheenjohtaja   sihteeri  
 
      

   
 
Tarkastus ja nähtävillä olo 
 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  
 
  Somerolla 4.12.2019    
 

 
Heikki Veikkola  Kaisa Vasama-Kakko 

      
   
  Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Someron seurakunnan  
  kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.11. - 19.12.2019 
 
 
  Jaakko Knuutila 
  kirkkoherra    
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127 § 
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen 

on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo 
käsiteltävistä asioista. 

 
 Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä 

ei ole mainittu kokouskutsussa. 
  
 Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, 

hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia 
esille neuvoston seuraavassa kokouksessa.  Kirkkoneuvoston kokouksessa voi 
aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2). 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 28.11.2019 kirkkoneuvoston jäsenille.  

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla (KL 7:4). 

  
 ESITYS:  Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään 

 kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 15. 
 
 Läsnä nimenhuudon mukaan oli 8/10 jäsentä ja yksi varajäsen. 
 
 Hyytiäinen oli ilmoittanut esteestä, samoin hänen varajäsenensä 

Aaltonen oli estynyt. Roto ei ollut ilmoittanut esteestä, mutta hänen 
varajäsenensä Noki oli paikalla. 

 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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128 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO 
 

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9 
§ 3 mom.) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan 
tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. 
 
Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja 
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista 
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin 
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun 
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen 
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.  
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston 
pöytäkirja. 
 
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai 
valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3) 

 
ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestystä noudattaen 

tarkastusvuorossa ovat Colette Roto ja Kaisa Vasama-Kakko. 
 

2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 4.12.2019 
kirkkoherranvirastossa.  

 
  3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron  
  seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla 
  5.12.2019 alkaen.  
 
  Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella 
  ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 28.11.- 19.12.2019.      
 
 
 PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Veikkola ja Kaisa Vasama-
  Kakko. 
 
  2-3) Esitys hyväksyttiin. 
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129 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 ESITYS:  Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
   
 

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Kohdassa § 143 Muut asiat käsitellään § 143 
Lähetystyön avustusmäärärahojen jako 
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130 § 
VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJAN TYÖSUHTEEN MÄÄRÄAIKAISUUDEN JATKAMINEN 
 
 Kn 20.11.2019 § 115: 

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan (2/2017 30§) päättänyt, että Lukanderin 
testamenttia voidaan käyttää vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkaamiseen 
diakoniatyöhön. 
 
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan (10/2017 126 §) valinnut vapaaehtoistyön ohjaajan 
määräaikaiseen 1.1.2018-30.6.2019, osa-aikaiseen 23,25 h viikossa toimeen Essi 
Torkkomäki-Ryhdän. 
 
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan (2/2019 36 §) päättänyt jatkaa vapaaehtoistyön 
ohjaajan Essi Torkkomäki-Ryhdän määräaikaista 1.1.2018-30.6.2019, osa-aikaista 
23,25 h viikossa työsuhdetta ajalla 1.7.2019-31.12.2019. Vapaaehtoistyön ohjaajan 
työsuhde rahoitetaan Lukanderin testamenttivaroista 
 
Jäljellä olevat Lukanderin testamenttivarat riittäisivät vapaaehtoistyön ohjaajan 
määräaikaisen ja osa-aikaiseen 23,25 h viikossa työsuhteen jatkamiseen vuonna 2020 
noin 4,5 kk:n ajaksi. Tämän jälkeen työsuhde on rahoitettava talousarviovaroista. 
 
LAVA: Ei välittömiä vaikutuksia. 
 

 KÄSITTELY: Jutta Varjus poistui kokouksesta tämän asian   
  käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto 
 

1) päättää jatkaa vapaaehtoistyön koordinaattorin Essi Torkkomäki-
Ryhdän määräaikaista 1.1.2018-31.12.2019, osa-aikaista 23,25 h 
viikossa työsuhdetta ajalla 1.1.2020-31.12.2020, jos kirkkovaltuusto 
hyväksyy tarvittavat määrärahat vuoden 2020 talousarvioon. 
 

2) vapaaehtoistyön koordinaattorin työsuhde rahoitetaan Lukanderin 
testamenttivaroista niin kauan kuin testamenttivarat riittävät. Tämän 
jälkeen työsuhde rahoitetaan talousarviovaroista.  

   
 
 PÄÄTÖS: Petri Känkänen esitti Heikki Veikkolan kannattaman, että kirkkoneuvosto 
  jatkaa asiana käsittelyä seuraavassa kokouksessa ja että  
  vapaaehtoistyönohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä tulee kokoukseen  
  kertomaan työstään. 
 
  Suoritettiin äänestys, jossa kirkkoherran pohjaesitys sai 3 ääntä ja  
  vastaesitys 4 ääntä. Petri Känkäsen esitys katsottiin voittaneeksi. 
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Kn 4.12.2019 § 130: 
 
Vapaaehtoistyönohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä on kutsuttu kokoukseen  
 kertomaan työstään. 
 
KÄSITTELY: Essi Torkkomäki-Ryhtä oli paikalla kertomassa työstään ja poistui tämän 
  jälkeen ennen päätöksentekoa klo 18.24. 
 
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto 
 

1) päättää jatkaa vapaaehtoistyönohjaajan Essi Torkkomäki-Ryhdän 
määräaikaista 1.1.2018-31.12.2019, osa-aikaista 23,25 h viikossa 
työsuhdetta ajalla 1.1.2020-31.12.2020, jos kirkkovaltuusto hyväksyy 
tarvittavat määrärahat vuoden 2020 talousarvioon. 
 

2) vapaaehtoistyönohjaajan työsuhde rahoitetaan Lukanderin 
testamenttivaroista niin kauan kuin testamenttivarat riittävät. Tämän 
jälkeen työsuhde rahoitetaan talousarviovaroista.  

 
 

  MUUTETTU ESITYS khra:  
 
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa vapaaehtoistyönohjaajan Essi 
Torkkomäki-Ryhdän määräaikaista, osa-aikaista 23,25 h viikossa 
työsuhdetta testamenttivaroin ajalle 1.1.2020-31.5.2020. Tämän 
jälkeen työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 1.6.2020 
alkaen, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy tarvittavat määrärahat 
vuoden 2020 talousarvioon.  
 
Tehtävänkuvaus tarkistetaan ennen työsuhteen muuttamista 
toistaiseksi voimassa olevaksi. 

 
 PÄÄTÖS:        Esitys hyväksyttiin. 
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131 § 
HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhdessä muistion, 
johon on koottu seurakuntien kannalta keskeiset kohdat uudistetusta ammatillisen 
osaamisen kehittämistä koskevasta säädösten ja määräysten kokonaisuudesta (KiT 
yleiskirje A5/2014). Huhtikuun alussa 2014 voimaan tullut Kirkon henkilöstön 
ammatillisen osaamisen kehittämissopimus perustuu lakiin taloudellisesti tuetusta 
ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013). Sopimuksen mukaisesti 
koulutussuunnitelma on laadittava seurakunnassa, jonka henkilöstön lukumäärä on 
säännöllisesti vähintään 20. 
 
Kehittämissopimuksessa ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan 
työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden 
ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja 
työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia 
osaamistarpeita. Tällainen koulutus voi olla erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, joka 
voi olla lyhytkestoista, esim. seminaareja, konferensseja, neuvottelupäiviä, tai 
pitkäkestoista, esim. erikoistumiskoulutusta. Koulutus voi tähdätä myös lakisääteisten 
vaatimusten täyttämiseen. Se voi olla ulkopuolisen järjestämää tai seurakunnan 
sisäistä koulutusta. Sitä voidaan järjestää myös verkkokoulutuksena. Koulutuksena ei 
kuitenkaan pidetä tavanomaista perehdytystä ja työhön opastusta. 
 
Koulutussuunnitelman tulee sisältää arvion koko henkilöstön ammatillisesta 
osaamisesta, arvion ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista 
ja näiden syistä sekä arvioon perustuvan suunnitelman henkilöstöryhmittäin 
ryhmiteltynä. Lisäksi suunnitelmassa on käsiteltävä yleiset periaatteet, joilla pyritään 
ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä 
sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Suunnitelman 
tulee lisäksi sisältää kirjaus siitä, miten suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja sen 
toteuttamista seurata. 
 
Suunnitelmassa otetaan huomioon myös määräaikaiset ja osa-aikaiset, joita ei voi 
asettaa muihin työntekijöihin nähden huonompaan asemaan ilman asiallista syytä. 
Suunnitelmassa huomioon ottaminen ei tarkoita, että työnantajan on tarjottava 
koulutusta kaikille työntekijöille joka vuosi, vaan että koulutuspäätös tehdään kaikkia 
työntekijöitä koskevan arvion pohjalta. 
 
Suunnitelma käsitellään ja sen toteuttamista seurataan Kirkon 
yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa. Suunnitelmaa käsiteltäessä 
työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää 
pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista 
osaamista. 
 
Seurakunnilla on oikeus Työttömyysvakuutusrahastolta haettavaan 
koulutuskorvaukseen sellaisesta koulutuksesta, joka perustuu ennakkoon laadittuun 
koulutussuunnitelmaan. Korvauksen määrä on 10 % koulutuskorvauksen perusteena 
käytettävästä palkkakustannuksesta (keskimääräinen päiväpalkka). Korvausta voi 
saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. 
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LAVA: Koulutussuunnitelman vahvistamisella on välillinen vaikutus henkilöstön 
osaamiseen työskennellä lasten kanssa. 
 
Koulutussuunnitelma on käyty läpi yhteistyötoimikunnan kokouksessa 28.11.2019.  
 
Koulutussuunnitelmaluonnos esityslistan liitteenä nro 1. 
 
 
ESITYS khra:  Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen mukaisen henkilöstön 

koulutussuunnitelman vuodelle 2020. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
 Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2020 on tämän pöytäkirjan 

liitteenä nro 1. 
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132 § 
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN SIJAISEN VALINTA 
 

Kirkkoneuvosto päätti 23.10.2019 105 § julistaa varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen 
sijaisuuden haettavaksi. Toimi päätettiin täyttää määräaikaisena ajalla 9.1.2020 – 
3.11.2020. Hakuilmoitus on julkaistu MOL:n sivuilla, evl.fi –palvelussa, oikotiellä ja 
seurakunnan internet-sivuilla 24.10.-8.11.2019.  
 
Hakuajan päättymiseen mennessä toimea haki neljä henkilöä, joista kellään ei ole 
hakuilmoituksessa edellytettyä pätevyyttä: Elina Ahlfors, Anna-Reetta Kujala, Johanna 
Teräväinen ja Päivi Viisainen. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimen määräaikaiseksi 
hoitajaksi voidaan valita myös henkilö, jolla ei ole toimeen vaadittavaa pätevyyttä.   
Kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä (kirkkoherra Jaakko Knuutila, 
varhaiskasvatuksen ohjaaja Asta Haukioja, Anu Lankinen ja Jutta Varjus) kutsui 
haastatteluihin kaikki hakijat. Näistä Anna-Reetta Kujala ja Päivi Viisainen ilmoittivat 
vetävänsä hakemuksensa pois eivätkä osallistuneet haastatteluihin. 
 
Haastattelut suoritettiin 19.11.2019. Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella 
haastattelutyöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsisi 
varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen sijaisuuteen Johanna Teräväisen ja varalle Elina 
Ahlforsin. 
 
Hakijoiden vertailua -osio (tuodaan kokoukseen) sisältää viranomaisten julkisuudesta 
annetun lain 24 §:n 1 momentin 29) kohdan nojalla salassa pidettäviä 
henkilöarviointeja ja kerätään pois kirkkoneuvoston jäseniltä kokouksen jälkeen. 
 
Yhteenveto varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisuutta hakeneista on esityslistan liitteenä 
nro 2. 

 
LAVA: Varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisen valinnalla on oleellinen merkitys lapsiin. 
 
ESITYS khra:  1) Kirkkoneuvosto valitsee varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen 

sijaisuuteen Johanna Teräväisen. Toimi täytetään määräaikaisena 
ajalla 9.1.2020 – 3.11.2020. Toimeen valitun on esitettävä 
hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä 
rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Toimessa on 3 kuukauden koeaika. 
Toimen peruspalkka on vaatimusryhmä 501 alarajan mukainen 
kuukausipalkka. Työpaikka on Someron seurakuntakeskus. 

 
 2) Varalle kirkkoneuvosto valitsee Elina Ahlforsin. 

PÄÄTÖS:  1-2) Esitys hyväksyttiin. 

 Yhteenveto hakijoista on pöytäkirjan liitteenä nro 2 
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133 § 
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUULLE 2020 
 

Jumalanpalveluselämän tehtäväalueen tavoitteisiin on toimintasuunnitelmaan kirjattu 
työkausittaisten jumalanpalvelussuunnitelmien laatiminen ja niiden vahvistaminen 
kirkkoneuvostossa. 
Kappelineuvoston tehtävänä on seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen 
hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita. 
(kappeliseurakunnan ohjesääntö (§ 12, kohta 1).    
Esitys jumalanpalvelussuunnitelmaksi perustuu työyhteisössä tehtyyn suunnitteluun 
ja kappelineuvoston esitykseen. 
 
LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan järjestää 
erityisesti lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia. 

 
Jumalanpalvelussuunnitelma tammi-toukokuu 2019 

 

 Somero klo 10 Somerniemi klo 13 

1.1. 

uudenvuodenpäivä 

piispanmessu - 

5.1. sanajp  

6.1. loppiainen messu  - 

12.1. vauvakirkko, srk-keskus 

klo15 

- 

19.1. messu  

26.1. messu - 

2.2. kynttilänpäivä  

yv-keräys alkaa 

messu messu 

9.2.  messu, isoiset  sanajp 

16.2.  messu messu 

23.2. 

laskiaissunnuntai 

messu 

 

sanajp 

1.3. messu (iltaripari) messu 

8.3.  messu naisten ilta 

15.3. messu (1. ripari) sanajp 

22.3. Marian ilm.p. messu (2. ripari) messu 

29.3. messu (3. ripari) sanajp 

5.4. messu  messu 

12.4. 

palmusunnuntai 

messu 

 

messu 

6.4.  

hiljaisen viikon ma 

lauluilta srk-keskus - 

7.4. perheiden pääsiäisilta - 
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hiljaisen viikon ti 

8.4. 

hiljaisen viikon ke 

konsertti - 

9.4. kiirastorstai alakoulut klo 10 

messu klo 19 

messu klo 19 

10.4. pitkäperjantai 

 

sanajp  

 

sanajp klo 12 

11.4. 

pääsiäislauantai 

- yömessu klo 22 

12.4. 

1.pääsiäispäivä 

messu - 

13.4. 

2.pääsiäispäivä 

iltariparin konfirmaatio - 

19.4.  messu messu 

26.4. messu sanajp 

3.5. messu messu 

10.5. äitienpäivä - hartaus, äitienpäiväkahvit 

srktalo 

17.5. kaatuneiden 

muistopäivä 

messu messu 

21.5. helatorstai messu - 

24.5. ”kypäräkirkko” messu 

29.5. yläkoulu klo 13.30  

30.5.  alakoulut klo 9 alakoulu klo 11 

31.5. messu, SLEY:n 

kirkkopyhä 

messu 

 

. 
 
 ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen jumalanpalvelussuunnitelman 

tammi-toukokuulle 2020. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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134 § 
KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUUKSI 2020 

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista 

kolehdeista (KJ 2:8).  Kirkkohallitus puolestaan määrää, mihin yleisiin tarkoituksiin 

kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava (KL 22:2). 

Somerniemen kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä 

on muun muassa ”antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä 

kolehtisuunnitelmasta” (§ 12, kohta 6).   

LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan kerätä 

myös heille suunnattuja kolehteja. 

  
ke 1.1. Uudenvuodenpäivä  
Jeesuksen nimessä  
 Nimikkolähettityö: Mari ja Seppo Paulasaari Jerusalemissa, Suomen Lähetysseura 
(SLS) 
 
su 5.1. 2. sunnuntai joulusta  
Herran huoneessa  
Svenssonin lähimmäispalvelukeskuksen työn tukemiseen. 
 
ma 6.1. Loppiainen  
Jeesus, maailman valo  
Rajoja ylittävä rakkaus - Kolehti raamatunkäännöstyöhön ja seurakuntaelämän 
vahvistamiseen mm. Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen 
Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: 
www.seurakuntapalvelut.fi  
 
su 12.1. 1. sunnuntai loppiaisesta  
Kasteen lahja  
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko 
ry, Itälahden-katu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 2202.  
 
su 19.1. 2. sunnuntai loppiaisesta, Pyhän Henrikin muistopäivä  
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa  
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen 
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 
3010.  
 
su 26.1. 3. sunnuntai loppiaisesta  
Jeesus herättää uskon  
Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja 
turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta. Suomen Lähetyslentäjät 
ry – MAF suomi, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, FI04 5724 1120 0933 
25. 
 
su 2.2. Kynttilänpäivä  
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily  
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Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen. 
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.  
 
su 9.2. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa  
Ansaitsematon armo  
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, 
viitenumeroluettelo. 
 
su 16.2. 2. sunnuntai ennen paastonaikaa  
Jumalan sanan kylvö  
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja 
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja 
Tansaniassa. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420 
Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07. 
 
su 23.2. Laskiaissunnuntai  
Jumalan rakkauden uhritie  
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen 
hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon 
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.  
 
su 1.3. 1. paastonajan sunnuntai  
Jeesus, kiusausten voittaja  
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien 
ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n kautta. 
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52, viite 
EU-elintarviketuki. 
 
su 8.3. 2. paastonajan sunnuntai  
Rukous ja usko  
Evankeliumiseen median kautta aasialaisille Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta. 
Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.  
 
su 15.3. 3. paastonajan sunnuntai  
Jeesus, Pahan vallan voittaja  
Rauhan ja vakauden edistämiseen väkivallan ja kostonkierteiden katkaisemiseksi 
kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 
Helsinki, viitenumeroluettelo. 
 
su 22.3. Marian ilmestyspäivä  
Herran palvelijatar  
Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien 
voimaannuttamiseen Senegalissa Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-Yhdistys ry, 
PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.  
 
su 29.3. 5. paastonajan sunnuntai  
Kärsimyksen sunnuntai  
Hiippakunnallinen kolehti. El Salvadorin luterilaiselle kirkolle, kirkon pappien 
palkkaukseen. FI47 8000 1000 0676 87. Viitenumeroa ei käytetä, vaan kolehdin kohde 
ilmoitetaan viestikentässä. Viesti: kolehti / El Salvador. 
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su 5.4. Palmusunnuntai  
Kunnian kuninkaan alennustie  
Puolustamalla vahvemmaksi - Kolehti nuorten koulutukseen ja henkiseen tukeen mm. 
Senegalissa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi  

 
to 9.4. Kiirastorstai  
Pyhä ehtoollinen  
Sro: Nimikkolähettityö: Mari ja Seppo Paulasaari Jerusalemissa, Suomen Lähetysseura 
(SLS) 
Smi: Somerniemen diakoniatyölle 
 
pe 10.4. Pitkäperjantai  
Jumalan Karitsa  
Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45. 
 
la 11.4. Pääsiäisyö  
Kristus on voittanut kuoleman  
Ystävyysseurakunnallemme Viron Avinurmeen. 
 
su 12.4. Pääsiäispäivä  
Kristus on ylösnoussut!  
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla muun muassa 
ammatti-, viljelys- ja yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon 
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.  
 
ma 13.4. 2. pääsiäispäivä  
Ylösnousseen kohtaaminen  
Svenssonin lähimmäispalvelukeskuksen työn tukemiseen. 
 
su 19.4. 1. sunnuntai pääsiäisestä  
Ylösnousseen todistajia  
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, 
viitenumeroluettelo. 
 
su 26.4. 2. sunnuntai pääsiäisestä  
Hyvä paimen  
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 
vähemmistökielellä Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 
Helsinki, viitenumeroluettelo.  
 
su 3.5. 3. sunnuntai pääsiäisestä  
Jumalan kansan koti-ikävä  
Evankelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja 
Venäjällä tehtävään lähetystyöhön. Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Kokkolantie 
12, 43500 Karstula, FI28 5114 0220 0343 69. 
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su 10.5. 4. sunnuntai pääsiäisestä  
Oman seurakunnan lapsi- ja nuorisotyölle 
 
su 17.5. 5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)  
Sydämen puhetta Jumalan kanssa  
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia  
ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja 
kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät 
ry, PL 18, 37801 Akaa, FI19 5780 3820 0907 43.  
 
to 21.5. Helatorstai  
Korotettu Herra  
Osaksi yhteisöä - Kolehti vammaisten oikeuksien ja elämänlaadun parantamiseen mm. 
Zimbabwessa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi 
 
su 24.5. 6. sunnuntai pääsiäisestä  
Pyhän Hengen odotus  
Lasten ja nuorten koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa 
kunnostamalla kouluja, tukemalla paikallisia opettajia ja hankkimalla 
opetusmateriaaleja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 
Helsinki, viitenumeroluettelo.  
 
su 31.5. Helluntaipäivä  
Pyhän Hengen vuodattaminen  
Kirkon paikallisseurakuntien piirissä toimivien tavoittavien jumalanpalvelusyhteisöjen  
tukemiseksi valmennuksella, mentoroinnilla ja tapahtumilla Hengen uudistus kirkos-
samme ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry, Otavankatu 1 C 40, 11130 
Riihimäki, FI21 2047 1800 1225 24, viite 260206.  
 

 

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto vahvistaa oheisen kolehtisuunnitelman.  

 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
 

http://www.seurakuntapalvelut.fi/
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135 § 
NS. TALONMIEHEN ASUNNON VUOKRAAMINEN  
 
 Seurakuntakeskuksen piharakennuksen asunto on vuodenvaihteeseen saakka 

perheneuvojan toimistotilana. Jatkossa perheneuvontapalveluiden tuottaminen 
muuttuu ostopalveluksi, eikä kyseistä tilaa enää tarvita seurakunnan omassa käytössä, 
joten asunto voidaan palauttaa asumiskäyttöön. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että 
kukaan työntekijä tarvitsisi tätä asuntoa. 

 
 Hanne Salonen on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata kyseisen asunnon. 
 
 Aiemmin, kun asunto on ollut vuokrattuna, vuokran perusteena on ollut verohallinnon 

määrittelemä asuntoedun verotusarvo. Asunnon sijainnista on suoritettu 20 % 
haittavähennys. 

 
 Vuokralaskelma vuoden 2019 verotusarvojen mukaan: 
  75 m2 x 7,90 € + 164 € = 756,50€ - 20% = 605,20 € 
 
 LAVA: 
 
 ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää vuokrata ns. talonmiehen asunnon Hanne 

 Saloselle 1.2.2020 lukien. Vuokran perusteena on vuoden 2020 
 asuntoedun verotusarvo alennettuna 20 %:lla. Lopullinen vuokra 
 määritellään  kun verottaja on vahvistanut tulevan vuoden asuntoetujen
 verotusarvot. Vuokratakuuksi määritellään yhden kuukauden vuokra. 
 Vuokratakuu on maksettava 1.2.2020 mennessä. 

 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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136 § 
SUORITUSLISÄN MAKSAMINEN 1.1.2020 LUKIEN 
  
 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan seurakunnissa on otettu käyttöön 
 suorituslisäjärjestelmä (§ 26), jonka ensimmäinen arviointijakso Someron 
 seurakunnassa on ollut 1.11.2018 – 31.10.2019. Suorituslisä tulee maksuun 1.1.2020 
 lukien. 
 
 Esimiehet ovat käyneet alaistensa kanssa viime syksynä tavoitekeskustelut ja nyt 
 syksyllä arviointikeskustelut, jotka perustuvat kirkkoneuvostossa 12.9.2018 § 73 
 hyväksyttyihin arviointikriteereihin ja suoritustasoihin. Arviointikriteerit ovat: työssä 
 suoriutuminen (pakollinen; painotus 50 %), yhteistyökyky (30 %) ja erityistiedot ja 
 -taidot (20 %). Suoritustasossa käytössä on ollut asteikko 1-3, jossa 1 kuvaa odotusten 
 mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustasoa, 2 odotusten mukainen hyvä 
 suoritustaso ja 3 odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä taso. Arviointia 
 varten on laadittu arviointilomakepohja, joka on käsitelty kirkkoneuvostossa 12.9.2018. 
 
 Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat käsitelleet arvioinnit yhdessä tasavertaisuuden ja 
 yhdenmukaisuuden toteutumiseksi. 
 
 Suorituslisän määrän tulee olla vähintään 1,1 % yleiseen palkkausjärjestelmään 
 kuuluvan henkilöstön peruspalkoista, jotka on varattu vuoden 2020 talousarvioon. 
 Someron seurakunnassa vuoden 2020 suorituslisiin käytettävä summa on 6.474,69 
 euroa. Suorituslisä maksetaan määräaikaisena vuodeksi kerrallaan. 
 
 Päätösesitys tehdään kokouksessa. 
 
 KÄSITTELY: Lilli-Irmeli Hintsa (intressijäävi) poistui kokouksesta tämän asian  
  käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
 ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisää maksetaan 9 henkilölle  
  yhdistelmälomakkeen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
  Yhdistelmälomake suorituslisän saajista 1.1.2020 muodostaa  
  salassapidettävän henkilörekisterin, joka arkistoidaan erikseen. 
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137 § 
SUORITUSLISÄN ARVIOINTIKRITEERIT SEURAAVALLE ARVIOINTIJAKSOLLE 
 
 Suorituslisä maksetaan määräaikaisena vuodeksi kerrallaan ja arviointikriteerit 
 päätetään kullekin arviointijaksolle.  Arviointijakson 1.11.2019 – 31.10.2020 
 arviointikriteereistä käydään paikallisneuvottelut pääsopijajärjestöjen 
 luottamusmiesten kanssa 29.11.2019.  
 
 Neuvottelun tulos tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen ja päätösesitys tehdään 
 kokouksessa. 
 
 ESITYS tp: Yksimielisen neuvottelutuloksen mukaisesti suorituslisäperusteet 
  pidetään samoina arviointijaksolla 1.11.2019 – 31.10.2020, mutta  
  suoritustasojen vaatimuksia avataan ja eritellään enemmän. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
  Pöytäkirja työnantajan ja työntekijöiden edustajien välisistä  
  täytäntöönpanoneuvotteluista 29.11.2019 on tämän pöytäkirjan liitteenä 
  nro 3. 
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138 § 
SOMERNIEMEN SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUS 
 
 Somerniemen seurakuntatalosta laadittiin toukokuussa 2017 Talo ja Tarkastus Oy:n 
 toimesta rakennustekninen kuntoarvio. Laaditun raportin yhteenvedossa todettiin, että 
 vuonna 1974 rakennettu rakennus on suurelta osin alkuperäisessä kunnossaan 
 muutamia korjaus/kunnostustöitä lukuunottamatta. 
 
 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastustyöryhmän muistiossa 29.10.2019 on todettu, 
 että korjaustoimenpiteitä pyritään toteuttamaan kuntoarvioon laaditun PTS:n 
 mukaisesti, jonka mukaan  ulkolaudoituksen uusiminen ja samalla mahdollisesti 
 laitettava lisäeristys ja ikkunat sekä ulko-ovet ovat kiireellisyyslistalla ensimmäisenä.  
 Tulevan vuoden talousarvion on investointiosaan varattu 60.000 euroa näiden 
 peruskorjaukseen.  
 
 Seurakuntatalossa havaittiin vesivahinko 17.11.2019. Vahinko oli aiheutunut lämpimän 
 käyttövesiputken hajoamisesta. Vesivahingon ja sen aiheuttamien vaurioiden 
 korjaustoimenpiteiden vuoksi joudutaan pohtimaan uudelleen missä järjestyksessä ja 
 laajuudessa taloa tulevaisuudessa mahdollisesti korjataan. Tätä varten olisi hyvä 
 nimetä asiantuntijatyöryhmä. 
  
 ESITYS tp: Kirkkoneuvosto nimeää asiantuntijatyöryhmän suunnittelemaan  
  Somerniemen seurakuntatalon mahdollista peruskorjausta ja sen  
  toteuttamista. 
 
 PÄÄTÖS: Asiantuntijatyöryhmään nimettiin talouspäällikön lisäksi Petri  
  Mäkinen, Heikki Veikkola, Hanna-Liisa Kärki ja Riitta Lehtinen. Ryhmä voi 
  pyytää asiantuntemusta tarvittaessa esim. Pentti Mannerilta ja Soile 
  Seleniukselta. Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään  
  mahdollisimman pian. 
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139 §  
SOMERON SEURAKUNNAN PÄIHDEOHJELMAN TOIMINTAMALLI 
 
 Someron seurakunnassa ei ole voimassa olevaa päihdeohjelman toimintamallia. 
 Kirkon työmarkkinalaitos (yleiskirje A 7/2015) ja pääsopijajärjestöt suosittelevat 
 yhdessä, että seurakunnat päivittävät oman päihdeasioiden toimintamallinsa 
 keskusjärjestösuosituksen linjausten mukaiseksi.  
 
 Seurakunnissa on jo yleisesti hyväksyttynä kirkon pääsopijaosapuolten vuonna 2004 
 tekemän suosituksenpohjalta seurakunnan omat päihdeongelmien käsittelyn 
 periaatteet, menettelytavat ja hoitoonohjauskäytäntö (päihdeasioiden toimintamalli, 
 jäljempänä vuoden 2004 suositus). Kirkon pääsopijaosapuolet eivät ole uudistaneet 
 KirVESTES:n liitteenä ollutta päihdesuositusta, koska tiedossa oli keskusjärjestöjen työ 
 uuden päihdesuosituksen antamiseksi. Vuoden 2004 suosituksessa ei esimerkiksi ole 
 käsitelty työterveyshuollon roolia tai henkilöstön kanssa tehtävää yhteistoimintaa 
 päihdeasioiden toimintamallin rakentamisessa ja toteuttamisessa. 
 
 Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt suosittavat seurakuntia tarkastamaan 
 päihdeohjelmansa siten, että siinä on otettu huomioon keskusjärjestösuositus. Tämä 
 koskee erityisesti työterveyshuollon roolin sisällyttämistä päihdeohjelmaan sekä 

 henkilöstön edustajien huomioimista toimintamallissa. 
 
 Yhteistyötoimikunta on valmistellut päihdeohjelman toimintamallia 
 keskusjärjestösuositusten mukaiseksi 5.6.2019 ja hyväksynyt sen 28.11.2019. 
 
 Ehdotus Someron seurakunnan päihdeohjelman toimintamalliksi on esityslistan 
 liitteenä nro 3. 
 
 ESITYS tp: Kirkkoneuvosto hyväksyy Someron seurakunnan päihdeohjelman  
  toimintamallin. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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140 § 
SVENSSONIN KIINTEISTÖKULUT 2019 JA VUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 
 
 Svenssonin kiinteistöstä on tehty vuokrasopimus Someron seurakunnan diakoniatyön 
 kannatusyhdistys ry:n kanssa. Seurakunta ei ole perinyt vuokraa kiinteistöstä. 
 Kiinteistön vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin on varattu seurakunnan budjettiin 
 määrärahat (v. 2019 8.760,00 €)  
 
 Seurakunta on viime vuosina avustanut  kannatusyhdistystä kiinteistökuluissa 
 talousarvioon varatulla summalla. Aikaisempina vuosina kiinteistökuluja on katettu 
 testamenttivaroin. 
  
 Diakoniatyön kannatusyhdistyksen taloudellinen tilanne on heikko ja yhdistys on jo 
 aiemmin tänä vuonna anonut seurakunnalta tukea kiinteistökulujen kattamiseksi. 
 Kirkkoneuvosto päätti viime kokouksessa (20.11.2019 § 120) myöntää kuluvan vuoden 
 avustusmäärärahoista 2400 euroa Svenssonin kiinteistökuluihin.  
 
 Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattu Svenssonille avustusmäärärahaa ja 
 kiinteistökulut katetaan kokonaisuudessaan seurakunnan budjetista (8.860,00 €).   
 
 Tämän seurauksena todettiin, että myös vuokrasopimus on hyvä päivittää vastaamaan 
 tätä päivää. Diakonityön kannatusyhdistyksen edustajien kanssa on pidetty palaveri 
 27.11.2019 liittyen vuokrasopimuksen päivitykseen. Päivitetty vuokrasopimus olisi
 voimassa 1.1.2020 lukien. Vuokrasopimuksessa määritellään kiinteistön vuokraksi 
 50,00 €/kk. 
 
 Someron seurakunnan diakoniatyön kannatusyhdistys ry:n hallitus käsittelee 
 kokouksessaan 3.12.2019 päivitettyä vuokrasopimusta.  
  
 Päivitetty vuokrasopimus tuodaan kokoukseen. 
 
 KÄSITTELY: Riitta Lehtinen (intressijäävi) poistui tämän asian käsittelyn ja  
  päätöksenteon ajaksi 
 
 ESITYS tp: Kirkkoneuvosto  
 

1) päättää että Someron seurakunnan diakoniatyön kannatusyhdistys 
ry:ltä ei peritä avustussumman (2400 €) jälkeisiä kiinteistökuluja 
vuodelta 2019. 
 

2) hyväksyy Svenssonin päivitetyn vuokrasopimuksen 1.1.2020 alkaen 
 

 
 PÄÄTÖS: 1-2) Esitys hyväksyttiin. 
 
  Vuokrasopimus arkistoitu erikseen, arkistotunnus 2.7. Svensson. 
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141 § 
OIKAISUVAATIMUS KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN PERHENEUVONNAN 
JÄRJESTÄMISEESTÄ OSTOPALVELUNA SALON SEURAKUNNALTA 

 

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8/2019 114 § hyväksyä Salon seurakunnan 

tarjouksen perheneuvonnan järjestämisestä, sillä edellytyksellä, että Someron 

kaupunki vetäytyy perheneuvojan viran rahoituksesta ja kirkkovaltuusto hyväksyy 

perheneuvontaa varten määrärahat vuoden 2020 talousarvioon. Jos Someron 

kaupunki päättääkin säilyttää tukensa seurakunnan perheneuvonnalle, asiaa 

arvioidaan uudelleen.  

Salon seurakunta tarjoaa perheneuvonnan palveluja hintaan 1500 € kuukaudessa, 

mikä pitää sisällään 250 moduulia vuodessa.  250 moduulia/vuosi ylittävien moduulien 

hinta on 60 €/moduuli. 11 kk laskettuna hinta on 16500 €, jolloin moduulin hinnaksi 

tulee 16500 € : 250 moduulia = 66 €. 

Jukka Saarela tarjoaa perheneuvonnan palveluja ensisijaisesti kiinteähintaisina 

työpäivinä hintaan 250 € päivä (kaksi työpäivää viikossa), mikä tekee 48 viikossa (11 

kk, loma-aika 1 kk vähennetty vuodesta) 24000 €. Toissijaisesti Saarela tarjoaa 

tuntipohjaista hinnoittelua, jolloin moduulin (45 min) hinnaksi tulee 65 €. 

Tarjouksia vertailtaessa on lähtökohdaksi otettu vuosina 2017 ja 2018 toteutuneet 

modulit:  

- Moduleja v. 2017 yht. 302, joista 252 hoidollista työtä (yksilöneuvottelu, 

parineuvottelu, parineuvottelun erillisneuvottelu, perheneuvottelu, hoidollinen 

ryhmä), loput modulit omaa yksilötyönohjausta, yhteistyössä järjestämää 

koulutusta, yhteistyöneuvotteluja ja lehdistöä. 

- v.  2018 moduleja yht. 204, joista 144 hoidollista työtä, loput modulit omaa 

yksilötyönohjausta, annettua konsultaatiota, annettua yksilötyönohjausta, annettua 

työnohjausta ryhmälle, yhteistyöneuvotteluja ja lehdistöä.  

25.11.2019 päivätyssä hankintaoikaisuvaatimuksessa Saarela vetoaa siihen, että 

tarjouksia on vertailtu virheellisesti ja vetoaa siihen, että tarjous on katsottu pelkästään 

kahta työpäivää koskevaksi, vaikka tarjouskirjelmän mukaan se voi olla mikä tahansa 

lukumäärä kokonaisia työpäiviä. Kaksi työpäivää on laitettu vain esimerkiksi, joka 

resurssi voisi olla perheneuvonnalle hyväksi. 

Saarelan tarjouksessa käyttämän sanamuodon ” tarjoan perheneuvonnan palvelua 

ensi vuodelle kokonaisina kiinteähintaisina työpäivinä (esim. kaksi päivää viikossa 

saattaisi riittää) hintaan 250 euroa päivä” johdonmukaisin tulkinta on se, että Saarelan 

tarjouksessa perheneuvontaa tarjotaan annettavaksi ainakin kahtena päivänä viikossa. 

Tähän viittaa myös Saarelan valmistelutyöryhmälle 22.11.2019 lähettämä sähköposti, 

jossa hän itse laskeskelee tarjouksensa sisältävän 14 h perheneuvontaa Salon 

seurakunnan 4 h vastaan. 
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Jos Saarelan tarjous katsotaan vain yhtä päivää viikossa koskevaksi, Saarelan 

tarjouksen hinnaksi tulee 48 vkoa x 250 euroa + 450 euroa (perheneuvos-ohjelma) + 

1000 € (matkakulut) = 13 450 euroa. Mahdollisesti lisäkustannuksia koituu 

työnohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta. Verrattuna Salon seurakunnan 

tarjoukseen (16500 euroa + mahdolliset matkakulut) Saarelan tarjous yhdestä 

työpäivästä on edullisempi ainakin ilman työnohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta 

aiheutuneita kustannuksia. 

Saarelan tarjouksessa puhutaan tunneista ja Salon seurakunnan tarjouksessa 

moduuleista. Saarela vetoaakin oikaisuvaatimuksessaan siihen, että hänellä 

tarjouksessa mainittu viikottaisen työpäivän pituus on 7 h ja Salon seurakunnalla 

viikottainen työaika on 4 h, jos modulit muutetaan keskimääräisiksi tunneiksi.  

Viikot ovat kuitenkin erilaisia. Joinakin viikkoina asiakkaita on vajaalle tuntimäärälle, 

toisena viikkona asiakkaat jakautuvat useammalle päivälle. Niiden viikkojen osalta, 

jolloin perheneuvontaa annetaan vain yhtenä päivänä viikossa, Saarelan tarjous on 

halvempi. Niiden viikkojen osalta, jolloin perheneuvontaa annetaan kahtena tai 

useampana päivänä viikossa, Salon seurakunnan tarjous on halvempi.  

Jotta Saarelan tarjous muodostuisi edullisemmaksi, perheneuvonnan palvelut pitäisi 

niputtaa yhteen päivään viikossa. Vaikea sanoa, onko se käytännössä mahdollista. 

Salon seurakunnan tarjous on joustavampi siinä, että se mahdollistaa perheneuvonnan 

palvelujen käytön useampana päivänä viikossa ilman että siitä koituu mahdollisia 

matkakuluja lukuun ottamatta lisäkustannuksia.   

Hankintaoikaisuvaatimus esityslistan liitteenä nro 4. 

Päätösesitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. 

KÄSITTELY: Kirkkoneuvosto kävi yleiskeskustelun asiasta, jonka jälkeen annettiin 

  päätösesitys. 

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hylkää Jukka Saarelan oikaisuvaatimuksen 25.11.2019 

  vedoten seuraaviin syihin: 

1. Jukka Saarelan tarjous on tulkinnanvarainen: Saarelan tarjouksessa käyttämän 

sanamuodon ” tarjoan perheneuvonnan palvelua ensi vuodelle kokonaisina 

kiinteähintaisina työpäivinä (esim. kaksi päivää viikossa saattaisi riittää) hintaan 

250 euroa päivä” johdonmukaisin tulkinta on se, että Saarelan tarjouksessa 

perheneuvontaa tarjotaan annettavaksi ainakin kahtena päivänä viikossa 

2. Saarelan tarjous sisälsi ehtoja, joiden kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida. 

3. Salon seurakunnan tarjous on joustavampi siinä, että se mahdollistaa 

perheneuvonnan palvelujen käytön useampana päivänä viikossa ilman että siitä 

koituu mahdollisia matkakuluja lukuun ottamatta lisäkustannuksia.   
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PÄÄTÖS: 1-3) Esitys hyväksyttiin. 
 
 Hankintaoikaisuvaatimus pöytäkirjan liitteenä nro 4. 

 
  Katja Noki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.58. 
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142 § 
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 
 
 ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 
 

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat  
 

2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat 
 

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat 
 

4) kappelineuvoston pöytäkirjat sekä työryhmien muistiot  
 
 

 
 PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi: 
 

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 42/2019 Vuosiloman myöntäminen, 
43/2019 Sairausloman myöntäminen, 44/2019 Virkamääräys, 
45/2019 Virkavapaan myöntäminen, 46/2019 Perhevapaan 
myöntäminen, 47/2019 Suntioharjoittelijan palkkaaminen, 48/2019 
Vuorotteluvapaan sijaisen palkkaaminen 

 
2) talouspäällikön päätöspöytäkirjan 41/2019 Kalustohankinta 

 
3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjoja ei ollut 

 
4) kappelineuvoston kokouksen pöytäkirja 2.12.2019. Työryhmien 

muistioita ei ollut. 
 

5) kokoussuunnitelma keväälle 2020 
 

6) Maanmittauslaitoksen pöytäkirja 4.11.2019 
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143 § 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
  
143 §  
LÄHETYSTYÖN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 
 

Lähetystyön avustusmäärärahoja on jäljellä 5000 euroa, koska ELY:n lähetti Kari 
Tynkkynen ei ole pystynyt aloittamaan toimintaansa. Diakonian ja kansainvälisen työn 
työryhmä esittää, että avustusmääräraha annettaisiin puoliksi Avinurmen 
ystävyysseurakunnalle ja Svenssonin työn tukemiseen. 
 
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto myöntää lähetystyön avustusmäärärahoista 2500 euroa 
 Avinurmen ystävyysseurakunnalle ja 2500 euroa Svenssonin työn  
 tukemiseen.  

 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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144 § 
MUUTOKSENHAKUMENETTELY  
  
 ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen 

 pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 
 PÄÄTÖS:  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32 
 
  Laulettiin iltavirsi 563. 
 
 
   
 
   
 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
 


