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KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 02.06.2021 klo 16.30 – 17.51
Sähköinen kokous / Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Huhtinen Kaija
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Niemi Sakari
Pietikäinen Heidi, varapj.
Sarvi Kirsi

x
x
x
x
x (sähk.)

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

x

Auvinen Marketta
Kiljunen Oiva
Immonen Paavo
Pitkonen Laura
Keijonen Hanne
Pietikäinen Aki

Puheenjoht. Castrén Helena, kirkkoherra
Sihteeri
Salo Terhi, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Kietäväinen Anne
Korhonen Minna

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset
Helena Castrén
puheenjohtaja, vs. kirkkoherra

Terhi Salo
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 02.06.2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 03.06. – 16.06.2021 kirkkoherranvirastossa.

ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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KÄSITELLYT ASIAT
42 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

43 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Lautala ja Sakari Niemi. Pöytäkirja
päätetään pitää nähtävänä 03.06. – 16.06.2021 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 03.06. – 16.06.2021.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

44 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

45 §
Määräaikaisen osa-aikaisen seurakuntapastorin virka haettavaksi
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén , p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Seurakuntapastori Olli J. Vuoristo-Watia on määrätty VA kirkkoherraksi 1.9.202131.12.2022 väliseksi ajaksi, jolloin osa-aikaisen 50 % seurakuntapastorin sijaiseksi tarvitaan pappi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Kirkkoherra esittää, että
ESITYS

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli laittaa Puumalan seurakunnan osaaikaisen (50%) seurakuntapastorin viran haettavaksi määräajalle 1.9.202131.12.2022

PÄÄTÖS

Seurakunta avaa osa-aikaisen (50 %) seurakuntapastorin viran täytettäväksi
määräajalle 1.9.2021-31.12.2022 ja pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia täyttämään viran. Mahdolliseen haastattelutyöryhmään nimettiin
Sakari Niemi ja Kaija Huhtinen sekä Helena Castrén ja
Olli Vuoristo-Watia. Varalle Heidi Pietikäinen.

46 §
VA kirkkoherran palkan määrääminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Seurakuntapastori Olli J. Vuoristo-Watia on määrätty VA kirkkoherraksi 1.9.202131.12.2022.
Kirkon virka ja työehtosopimuksen mukaan ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta.
Viran hinnoitteluryhmä Kirkkoherran viran palkkaus perustuu tämän momentin mukaiseen K-hinnoitteluryhmän ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran palkkaus J hinnoitteluryhmän asteikkoon. Kirkon työmarkkinalaitos sijoittaa seurakunnan kirkkoherran
viran K-hinnoitteluryhmään ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmään ottaen huomioon seurakunnan jäsenmäärä.
Puumalan seurakunnan hinnoitteluryhmät ovat K10 ja J10.
Kirkkoherran viran palkkaus määritellään K10 hinnoitteluryhmän mukaan, jossa vaihteluväli on 1.5.2021 alkaen ---- – ----Viranhaltijan peruspalkan määrittäminen palvelukseen otettaessa Seurakunta määrittää
palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J -hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Peruspalkka määritetään
vähintään viran K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja
voidaan perustellusta syystä ylittää.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2021

4

02.06.2021

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää VA kirkkoherra Olli J Vuoristo-Watian palkaksi
1.9.2021 alkaen K10 hinnoitteluryhmän mukaan --- eur/kk. Kun kirkon johtamistutkinto on suoritettu niin palkka nousee --- € seuraavan kuun alussa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

47 §
Kolehtisuunnitelma
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén p. 053-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvoston on vahvistettava kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukainen kolehtisuunnitelma.
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.8. - 31.12.2021 jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa.
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

48 §
Kasvatuksen työryhmän jäsenen vaihtaminen
Kirkkoneuvosto 24.2.2021 §17
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Esittelijä: kirkkoherra Helena Castrén p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen nuoriso-, lapsi- ja perhetyöhön kasvatuksen
työryhmän, johon kuuluu nuorisotyöstä vastaava seurakuntapastori ja lastenohjaaja sekä
enintään 4 jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet seurakuntapastoria ja lastenohjaajaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Työryhmässä tulee kasvatusalan,

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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lasten vanhempien ja nuorten edustus. Sama henkilö voi olla työryhmän jäsen peräkkäin
enintään kaksi toimikautta kerrallaan.
Ehdotus työryhmän jäseniksi kuullaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee kasvatuksen työryhmään
1) lasten vanhempien edustajan,
2) kasvatusalan edustajan,
3) nuorten edustajan,
4) kirkkoneuvoston edustajan

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
1) lasten vanhempien edustajaksi Heidi Pietikäisen
2) kasvatusalan edustajaksi Pentti Lautalan
3) nuorten edustaja. Kirkkoneuvosto päätti pyytää, että nuorisovaltuusto nimeää jäsenen ja varajäsenen työryhmään
4) kirkkoneuvoston edustajaksi Laura Pitkosen

Kirkkoneuvosto 02.06.2021 §17
Valmistelija: seurakuntapastori Olli J. Vuoristo-Watia p. 050-4019561
olli.vuoristo-watia@evl.fi
Esittelijä: talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kasvatuksen työryhmään nimetty Jussi Kaarre on ilmoittanut, että ei voi jatkaa ryhmässä
opintojen takia. Oppilaitos on Lappeenrannassa.
Eerica Härkönen, joka on isoskoulutettavana 2020‒2021, on suostunut jäseneksi.
Asiasta on käyty keskustelu Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeisessä ajatusten vaihdossa
21.4.2021.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto valitsee kasvatuksen työryhmään nuorten edustajaksi
Eerica Härkösen Jussi Kaarteen tilalle.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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49 §
Nuorten vaikuttajaryhmä Puumalan seurakunnassa
Valmistelija: seurakuntapastori Olli J. Vuoristo-Watia p. 050-4019561
olli.vuoristo-watia@evl.fi
Esittelijä: talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkolliskokous päätti 2019, että jokaiseen seurakuntaan perustetaan Nuorten vaikuttajaryhmä. Perustamisen velvoittavuus sidottiin uusittuun Kirkkojärjestyksen 10 § 4 momenttiin, joka jäi odottamaan uuden Kirkkolain voimaantuloa. Koska kirkkolain uudistus
ei edennyt Eduskunnassa, Nuorten vaikuttajaryhmä ei ole vielä seurakuntia velvoittava,
mutta sitä on pidettävä suositeltavana.
Kirkolliskokous katsoi, että
”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten
arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten
vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29- vuotiaita seurakunnan jäseniä.”
Kirkolliskokouksen lakivaliokunta lausui:
”Nuorten vaikuttajaryhmän asettaisi seurakunnan kirkkovaltuusto, jollei
kirkkovaltuusto olisi delegoinut päätösvaltaa kirkkoneuvostolle, tai seurakuntaneuvosto. Jos vaikuttajaryhmä olisi useamman seurakunnan yhteinen,
kunkin seurakunnan kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto tekisi päätöksen oman seurakuntansa osalta. Seurakunnan tulee lisäksi huolehtia vaikuttajaryhmän toiminnan edellytyksistä. Nuorten vaikuttajaryhmän jäseniksi
valittaisiin konfirmoituja alle 29-vuotiaita. Jäsenet valittaisiin seurakunnalle
tarkoituksenmukaisella ja nuoria osallistavalla tavalla esimerkiksi vaaleilla
nuorten yhteisissä tilaisuuksissa tai ilmoittautumis- tai kutsuperiaatteella.
Jäsenten tulee olla konfirmoituja, koska konfirmaatio tuo seurakuntalaiselle täysivaltaisen jäsenyyden. Nuorisolaissa (1285/2016) nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. Ehdotettu säännös jättäisi avoimeksi vaikuttajaryhmän koon, tapaamisten määrän ja rytmittämisen sekä
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toimikauden pituuden, jotka voitaisiin päättää paikallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Toimintakausi voi olla esimerkiksi yhdestä kahteen
vuotta, ja ryhmää voidaan täydentää tarpeen mukaan.”
Vaikuttajaryhmän tarve Puumalassa:
Nuorilla ei tällä hetkellä ole muuta kanavaa Puumalan seurakunnan päätöksen tekoon,
kuin äänestää kerran neljässä vuodessa kirkollisissa vaaleissa. Varsinkin seurakunnan tulevaisuuden ollessa nykyisellään avoin, on nuorten kuulluksi tulemisen varmistamiseksi
tarpeen nimetä Puumalan seurakuntaan Nuorten vaikuttajaryhmä.
Puumalan erityispiirteet:
1. Ryhmän jäsenten löytämisen haasteellisuus: Puumalassa nuoria on ollut haasteellista
sitouttaa seurakunnan toimintaan, koska nuoria on jo kokonaisuudessaan varsin lukumääräisesti vähän ja rippikoulukesää seuraavan vuoden jälkeen nuoret käytännössä muuttavat
toisen asteen opintojen takia toiselle paikkakunnalle. Kun esimerkiksi Kasvatuksen työryhmä perustettiin, Puumalan Nuorisoparlamentti nimesi pyynnöstä jäsenen, mutta varajäseneksi ei löytynyt halukasta.
2. Toimimaton malli: Suurissa seurakunnissa Vaikuttajaryhmä muodostetaan jokseenkin
kuten kunnallisella puolella Nuorisoparlamentit. Nuorten vaikuttajaryhmän arvovaltaa on
Kirkolliskokouksessa nähtävästi myös haluttu korostaa kaavailemalla sitä Kirkkovaltuustojen perustamaksi elimeksi ja viittaamalla valintakeinoina omiin äänestyksiin. Jäsenyys
suurissa seurakunnissa käy tällä tavalla raskaahkon hallinnollisen hyväksymisprosessin.
Puumalan seurakunnassa tällä lailla koottua ja nimitettyä ryhmää tuskin saataisiin muodostettua lainkaan.
3. Toimiva malli: Puumalalainen Nuorten vaikuttajaryhmä on oltava toiminnallisesti ja
jopa jäsenyydeltään väljä kehys, jonka kautta osallistuminen ja yhteys seurakunnan toimintaan voi kanavoitua nuorten ajankäytön resurssien mukaisesti. Tällainen toimiva ja
riittävän sitouttava kehys on isostoiminta. Se sisältää sekä isoskoulutuksen että rippikoulutapaamisissa ja -leireillä mukana olevat konfirmoidut nuoret heidän henkilökohtaisia
osallistumismahdollisuuksiaan kunnioittaen. Paikallisiin oloihin sopeuttaminen oli Kirkolliskokouksella keskeinen tulokulma. Isostoiminnan nimeäminen Nuorten vaikuttajaryhmäksi vastaa Puumalassa sitä.
Kirkkoneuvoston toimivalta:
Koska Nuorten vaikuttajaryhmän muodostaminen ei tällä hetkellä vielä perustu voimassa
olevaan Kirkkojärjestykseen, riittää nimeämiseen Kirkkoneuvoston toimivalta myös ilman Kirkkovaltuuston erityistä delegointia.
Asiasta on käyty keskustelu Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeisessä ajatusten vaihdossa
21.4.2021.

Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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ESITYS

Kirkkoneuvosto nimittää Puumalan isostoiminnassa mukana olevat nuoret
Puumalan seurakunnan Nuorten vaikuttajaryhmäksi.

PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
50 §
Kirkkoneuvoston kokoukset ja koollekutsuminen syyskaudella 2021
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 § 1. mom. mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 § 2 mom. mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

PÄÄTÖS

1) kirkkoneuvoston kokoukset pidetään syyskaudella vuonna 2021 keskiviikkoisin 25.8., 13.10., 10.11., 15.12. klo 16.30
2) kirkkoneuvosto kutsutaan koolle viimeistään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla.
3) kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkovaltuuston kokousajankohdat
Kirkkoneuvosto esitti, että 13.10. kokous siirretään päivämäärälle 29.09.
Kokoukset esitetään pidettäväksi klo 17.00.

51§
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Talousraportti 02.06.2021. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 02.06.2021 sekä toukokuun alustavat toteutumaraportit.
Korona tilanne.
50 hengen rajoitus, mutta jos on lohkot niin, voidaan mitoittaa kahden metrin turvavälillä. Jäljittämisestä on luovuttu ja kirkkoväärtit voisivat ohjata lohkoihin. Ehtoolliseen
otetaan kuusi henkilöä kerrallaan ja edetään lohkoittain. Siivoamisen tärkeys on korostunut korona-aikana.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tiedote seurakuntajaon muuttamisesta
Mikkelin hiippakunnan kapitulista on tullut tiedote seurakuntajaon muuttamisesta.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

