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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 01.06.2022 klo 17.00 – 17.21
Seurakuntakoti, Sali/sähköinen kokous

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Huhtinen Kaija
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa
Niemi Sakari
Pietikäinen Heidi, varapj.

x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

x

Kiljunen Liisa
Kiljunen Oiva
Keijonen Aino
Pietikäinen Aki
Matinen Niilo
Pulliainen Maritta

Puheenjoht. Olli J Vuoristo-Watia, va. kirkkoherra
Sihteeri
Salo Terhi, talouspäällikkö

Allekirjoitukset

Olli J Vuoristo-Watia
puheenjohtaja, va. kirkkoherra

Terhi Salo
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 01.06.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Eeva-Liisa Luukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 02.06. - 04.07.2022 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
59 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

60 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Pietikäinen ja Eeva-Liisa Luukkonen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 02.06. - 04.07.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 02.06. - 04.07.2022.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Lappalainen ja Eeva-Liisa Luukkonen.

61 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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62 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkoneuvoston tulee tutkia kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ennen niiden
täytäntöön panoa. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä, tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin
on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa se valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto on kokouksissaan 30.03.2022, 13.04.2022 ja 25.05.2022 tehnyt
päätökset seuraavien asioiden käsittelyssä:
11 § Helsingin hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö
12 § Kirkkoneuvoston varajäsen
13 § Seurakuntavaali, vaalilautakunnan jäsenten valinta
17 § Helsingin hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö
21 § Tilinpäätös 2021
22 § Kirkkoneuvoston varajäsen
23 § Vastatarjous määräalasta
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että valtuuston em. päätökset on tehty laillisessa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lain
mukaisia ja siten täytäntöön pantavissa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

63 §
Yhteistyösopimus Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa liittyen varhaiskasvatuksen sekä
rippikoulu- ja nuorisotyön toimintojen järjestämiseen syksyllä 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkolain 12 luvun 1 §:n mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia
tehtäviensä yhteisestä hoitamisesta. Seurakunta voi sopimuksen perusteella
hoitaa tehtävän myös toisen seurakunnan puolesta.
Kirkkohallituksen päätöksen mukaan Puumalan seurakunta lakkaa
31.12.2022, ja se liittyy Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien.
Liitoksen jälkeisen yhteistyön suunnittelun yhteydessä on käynyt ilmi, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Puumalan seurakunnan varhaiskasvatuksessa ei ole syksyn 2022
toimintakaudella henkilöresursseja toiminnan järjestämiseksi. Myös
rippikoulu- ja nuorisotyössä on henkilöstövajetta. Toiminnan varmistamiseksi
on osapuolten välillä neuvoteltu siitä, että Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
järjestää varhaiskasvatuksen sekä rippikoulu- ja nuorisotyön toimintaa
Puumalassa syksyllä 2022.
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta laskuttaa toiminnan järjestämisestä
toteutuneiden kulujen mukaan. Laskutusperusteena on toiminnan
järjestämiseen kuluva aika ja työntekijöiden laskennallinen tuntipalkka, sekä
kilometrikorvaukset. Kyseessä on kustannusten jako eikä laskutus sisällä
katetta. Laskutus tapahtuu toteutuneen toiminnan mukaisesti kertalaskutuksena
joulukuussa 2022.
Liitteenä on esitys Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan
seurakunnan yhteistoimintasopimukseksi liittyen varhaiskasvatuksen sekä
rippikoulu- ja nuorisotyön toimintojen järjestämiseksi syksyllä 2022
Puumalassa.
ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää, että sopimus varhaiskasvatuksen sekä rippikouluja nuorisotyön toimintojen järjestämisestä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa tehdään syksyllä 2022 liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

64 §
Päivitetty tehtävänkuvaus
Valmistelija ja esittelijä:
va. kirkkoherra Olli J. Vuoristo-Watia, p. 050-4019561, olli.vuoristo-watia@evl.fi
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantajan on pidettävä tehtävänkuvaukset
ajantasaisina (KIRVESTES1 23 § 4 mom). Toukokuussa 19.5.2022 on päivitetty seurakuntamestarin tehtävänkuvaus.
Tehtävänkuvauksen päivityksessä avattiin tehtävän tarkoitusta, kirjattiin hälytysvalmius
sekä kaksi projektiluontoista tehtävää.
Päivitetty tehtävänkuvaus
Vaativuusosaan vaikuttavat kohdat:
-

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

Ohjauksessa aiemman vaativuuskriteeritason nousu tasosta kaksi tasoon kolme. Perusteena seuraavat seikat: esimiesohjauksen raamit ovat väljät ja itseohjautuvuus tehtävässä rakentuu seurakuntamestarin soveltamistaitoon.
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-

-

Vastuussa aiemman vaativuuskriteeritason nousu tasosta kaksi tasoon kolme. Perustelu: tosiasiassa seurakuntamestari vastaa itse tehtäväalasta ja seurakuntamestarin
osaamiseen tukeudutaan.
Muut vaativuusosaan vaikuttavat kohdat pysyvät ennallaan.

Erityiseen osaan vaikuttavat seikat:
- Seurakuntamestarilla on jo useita vuosia ollut hälytysvalmius. Siitä on maksettu erityistä osaa. Hälytysvalmius kirjattiin nyt tehtävänkuvaukseen.
- Uusina asioina kirjattiin projektiluontoiset tehtävät: Lamminniemen hautausmaan parannustöiden valvonta ja liitosneuvotteluryhmän jäsenyys.
Liitteenä on seurakuntamestarin 19.5.2022 allekirjoitettu tehtävänkuvaus.

Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntamestarin tehtävänkuvauksen, joka on
allekirjoitettu 19.5.2022.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

65 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi

Talousraportti 01.06.2022. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 01.06.2022 sekä toukokuun alustavat toteutumaraportit.
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 04/2022

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21.
Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

