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PÖYTÄKIRJA 1/2020
LÄNSI-PORIN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTO

Aika: Ti 11.2.2020 klo 17.30
Paikka:

Länsi-Porin kirkolla/ päiväkerhotilat, talon taaimmainen ulko-ovi.
Osoite: Liikastentie 28 Pori

Jäsenet:

Esa J. Anttila
Markus Halminen
Katri Hirvola
Aulis Juntunen
Marja Kaanaa
Simo Korpela
Voitto Lehtinen
Raija-Liisa Levonen
Antti Linnainmaa
Pirkko Lindgren
Eero Luoma
Ismo Läntinen
Jorma Rinnemäki
Marjatta Salonen
Mika Kyytinen
Jussi Kärmeranta
Osmo Aronen

1§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Päätös: Esityksen mukaan.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

3§

Pöytäkirjan tarkastaminen
Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Hirvola ja Pirkko Lindgren.

4§

Työjärjestys
Puheenjohtajan esitys: Esityslistan mukaan.
Puheenjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Lisätään 9.1§: Kanttori Leelo Lippingin
sivutoimilupa-anomus ja 9.2§: Kirkkoherra Mika Kyytisen lomakorvaus.
Päätös: Puheenjohtajan muutetun esityksen mukaan.

5§

Toimintakertomus ja tilinpäätös Länsi-Porin seurakunnassa vuonna 2019
Vuoden 2019 toimintakertomus sisältäen tilinpäätöksen on liitteessä 1.
Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2019
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toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilinpäätöksessä tehtävät siirrot
kolehtivaroihin/kolehtivaroista.
Päätös: Esityksen mukaan.
6§

Kolehtisuunnitelma ajalle 1.4- 31.5.2020
Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.431.5.2020 liitteen 2 mukaisesti.
Päätös: Siirretään kolehtisuunnitelman hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. Liite 2
poistuu liitteiden joukosta, ja liitteiden numerointi muuttuu.

7§

Seurakuntapastori Minna Marjaniemen koulutusanomus
Seurakuntapastori Minna Marjaniemi anoi viime syksynä, että osana henkilöstön
kehittämissuunnitelmaa hän saisi osallistua kahdelle pastoraalikurssille. Toisen niistä
olisi maksanut Länsi-Porin seurakunta kokonaan ja hän saisi käyttää koulutukseen
työaikaa. Lisäksi Marjaniemi anoi oikeutta käyttää työaikaa toisen pastoraalikurssin
suorittamiseen. Muista kustannuksista Marjaniemi olisi itse vastannut tämän
jälkimmäisen kurssin osalta. Länsi-Porin seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan
3.10.2019/ 69§ Minna Marjaniemelle yhden pastoraalikurssin, jonka seurakunta
maksaa, ja hän voi käyttää siihen työaikaa. Toisen pastoraalikurssin osalta
seurakuntaneuvosto ei myöntänyt Marjaniemelle koulutusvaroja eikä oikeutta käyttää
siihen työaikaa.
Nyt Minna Marjaniemelle on myönnetty varat toiseen pastoraalikurssiin kirkon
koulutusrahastosta. Marjaniemi anoo seurakuntaneuvostolta, että hän saisi käyttää
kirkon koulutusrahaston maksamaan koulutukseen työaikaa. (Liite 3 à liite 2)
Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää seurakuntapastori Minna
Marjaniemelle oikeuden käyttää työaikaa kirkon koulutusrahaston maksamaan
pastoraalikurssiin (PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä 4 op) ajalla 26.3.2020.
Päätös: Esityksen mukaan.

8§

Ilmoitusasioita
8.1 Kirkkoherran päätösluettelo, luottamuksellinen (liite 4 à Liite 3 jaetaan
kokouksessa)
8.2 Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset
Seuraavat srk-neuvoston kokoukset ovat: 3.3. klo 17:30, 5.5. klo 17:30 ja 16.6. klo
17:30.
8.3 Yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 18.12.2019 kokouksesta (liite 5 à Liite 4)
179 § Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna 2020
180 § Talousarvion 2020 käyttöohjeet
Puheenjohtajan esitys: 8.1-8.3§ merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Raija-Liisa Levonen poistui kokouksesta.

9§

Mahdolliset muut asiat
9.1§ Kanttori Leelo Lippingin sivutoimilupa-anomus
Kanttori Leelo Lippingin sivutoimilupa-anomus löytyy liitteestä 5.
Kirkkolain 6 luku 30§ säätää sivutoimiluvasta:
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Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää,
josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka
edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei
työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös
päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa
voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan
myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen
kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin
toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi
kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla
perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan
peruuttamista.
Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää kanttori Leelo Lippingille
sivutoimiluvan liitteen 5 anomuksen mukaisesti. Sivutoimilupa myönnetään
määräaikaisena ajalle 1.3.2020- 28.2.2021.
Päätös: Esityksen mukaan.
Mika Kyytinen poistui pykälän 9.2 käsittelyn ajaksi kokouksesta.
9.2§ Kirkkoherra Mika Kyytisen lomakorvaus
Kirkkoherra Mika Kyytinen on valittu Kankaanpään kirkkoherraksi 9.2.2020
pidetyssä vaalissa. Tuomiokapitulista on tullut alustava tieto, että Kyytinen aloittaisi
uudessa virassa 1.6.2020. Mika Kyytiselle on kertynyt pitämätöntä vuosilomaa ajalla
1.4.2019- 31.5.2020. Kyytinen ei pysty pitämään kertyneitä lomiaan ennen kesäkuun
2020 alkua.
Varapuheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto päättää, että kirkkoherra Mika
Kyytiselle maksetaan rahassa ajanjaksolla 1.4.2019- 31.5.2020 kertyneet lomapäivät
ja lomarahat. Päätöksen edellytyksenä on, että Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli määrää Kyytisen 1.6.2020 alkaen Kankaanpään kirkkoherran virkaan
tai tekemään Kankaanpään kirkkoherran sijaisuutta.
Päätös: Esityksen mukaan.
Mika Kyytinen palasi takaisin kokoukseen pykälän 9.2 käsittelyn jälkeen.
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Muutoksenhakuosoitus
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:54.

Pöytäkirja 1/2020 tarkastettiin välittömästi kokouksen jälkeen ja todettiin kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi:

_____________________
Mika Kyytinen
puheenjohtaja

__________________________
Jussi Kärmeranta
sihteeri

______________________
Aulis Juntunen
puheenjohtaja 9.2§:ssä

_____________________
Katri Hirvola
pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Pirkko Lindgren
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo Länsi-Porin seurakuntatoimistossa:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on Länsi-Porin seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 12.2.12.3.2020 osoitteessa Liikastentie 28, Pori.

