KIRKKONEUVOSTO

Talouspäällikön päätös
14/2020

KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN
Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin oikeuksin päätöksen.
Perustiedot
Seurakunta on vuosittain palkannut kausityöntekijöiksi hautojen ja pihojen hoitoon paikkakunnan nuoria ja opiskelijoita. Työpaikat ovat olleet haettavana avoimesti ja ilmoitus työpaikoista on ollut Tornionlaakso -lehdessä. Kesäksi tarvitaan muistokivien ja reunakivien oikaisuun sekä hautojen perus- kunnostukseen kahden miehen muodostama
työpari. Kausityöntekijöistä osa osallistuu hautakortistojen tallennustyöhön, mikäli aikaa jää haudanhoidosta. Tänä vuonna haudanhoitajien työaikaa on supistettu enintään 80 %.
Hakuaikana hautojen hoitamiseen haki kaksi nuorta, kun tarve on 6 osaaikaiselle kausityöntekijälle. Kivien oikaisuun ilmoittautui yksi mies.
Henkilöstön rekrytointi osoittautui tänä vuonna haastavaksi.
Suntio Pirkko Vaarala on keskustellut valikoidusti viime vuonna työssä
olleiden kanssa ja hakuajan jälkeen on ilmoittautunut työhön muutama
työnhakija.
Osalla nuorista työntekijöistä on käytössä kunnan myöntämä kesätyöseteli ja kivien oikaisuun palkatuista henkilöistä toiseen saadaan
palkkatukea.

Talouspäällikön päätös
Ylitornio seurakunta palkkaa kausityöhön seuraavat henkilöt:
Tiia Kreivi 80 %, kesätyöseteli,
Marena Jääskö 80 %,
Roni Klemetti 80 %, kesätyöseteli

haudanhoitorahasto
haudanhoitorahasto
haudanhoitorahasto/ srk hautatoimi, kiinteistönhoito
Dollawan Pasula 80 %,
haudanhoitorahasto / srk hautatoimi
Martta Lamsijärvi 46%, kesätyöseteli haudanhoitorahasto
Vilja-Neelia Muotka 80 %, kesätyöseteli haudanhoitorahasto

Mohamad Almohamad 100 %, palkkatuki, srk hautatoimi
Juha Hiltunen
srk hautatoimi

Tähän päätökseen voi hakea muutosta alistamalla päätös Ylitornion
seurakunnan kirkkoneuvoston päätettäväksi 14 vrk:n kuluessa tiedoksisaannista.
Ylitorniolla 25.5.2020

Pirta Melaluoto
talouspäällikkö
Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
Suntio Matti Holster, Pirkko Vaarala

Oikaisuvaatimusohjeet
Viranhaltijapäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Ylitornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Alkkulanraitti 3
Postiosoite: Alkkulanraitti 3, 95600 YLITORNIO
Sähköposti: talous.ylitornio@evl.fi
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla).
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä
tietojärjestelmässä̈ siten, että sitä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:





oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

