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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 30.05.2018 klo 18.00 – 19.38.
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Karjalainen Esa
Lappalainen Eero
Luukkonen Asta, varapj.
Korhonen Minna
Niemi Sakari
Reponen Maija

x
x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen
Kiljunen Oiva
Huhtinen Kaija
Kautonen Miija
Markkanen Marja Liisa
Kantola Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa

Puheenjoht. Helena Castrén, kirkkoherra
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Auvinen Marketta
Majuri Lauri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 30.5.2018 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Esa Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 04.06. – 18.06.2018 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
23 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

24 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Karjalainen ja Eero Lappalainen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 04.06. – 18.06.2018 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 31.05. – 18.06.2018

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Karjalainen ja Eero Lappalainen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä esityksen mukaisesti.

25 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

26 §
Lapsivaikutusten arviointi
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §)
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

27 §
Varaedustajan nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 30.8.2017 § 45
Puumalan kunnassa on toiminut 6-jäseninen vanhusneuvosto. Vanhusneuvostoon on kuulunut kunnan edustajina hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, joka on toiminut neuvoston puheenjohtajana sekä palvelujohtaja, joka on toiminut neuvoston sihteerinä. Essote:n
edustajana on ollut Puumalassa työskentelevä lähihoitaja Sinikka Tarhonen. Lisäksi neuvostoon on kuulunut Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n, Puumalan Eläkkeensaajat ry:n,
Puumalan Sotaveteraanit ry:n ja Puumalan seurakunnan edustajat.
Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.
Kunnanhallitus päätti19.6.2017 kokouksessaan nimetä toimikaudekseen edustajaksi yhdistettyyn vanhus- ja vammaisneuvostoon hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, joka
on neuvoston puheenjohtaja sekä palvelujohtaja Anne Julinin neuvoston esittelijä/sihteeriksi.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymää nimeämään vanhus- sekä vammaisneuvoston edustajat, Eläkeliiton Puumalan yhdistys
ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä, Puumalan Sotaveteraanit ry:tä ja Puumalan seurakuntaa pyydetään nimeämään myös edustajan yhdistettyyn vanhus- ja vammaisneuvostoon.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajaksi diakonian viranhaltijan
Puumalan vanhus- ja vammaisneuvostoon.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 30.5.2018 § 27
Puumalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 16.4.2018 pyytää ESSOTE:a, seurakuntaa, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä ja Puumalan Sotaveteraanit ry:tä nimeämään edustajilleen varaedustajat.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan varaedustajaksi Puumalan vanhus- ja
vammaisneuvostoon kirkkoherran.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

28 §
Diakonin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 15 §
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Diakoni Hanne Keijonen on irtisanoutunut diakoninvirasta 1.4.2018 alkaen. VS. diakoni
Tiina Reijonen on lupautunut hoitamaan diakonin virkaa, kunnes virka on täytetty.
Talouspäällikkö on keskustellut kirkkoherran kanssa diakonin viran täyttämisestä.
Diakonin virka laitetaan julkisesti haettavaksi 27.4. – 25.5.2018. Virasta ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla, työvoimatoimiston nettipalvelussa ja kirkon rekrytointipalvelussa.
Tehtävässä painottuu seurakunnan kaikkien vapaaehtoisten innostaminen, varustaminen
ja tukeminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
Virka täytetään 1.8.2018 alkaen ja palkkaus virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502
mukainen. Haastattelut pidetään 28.5.2018, valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 30.5.2018. Kirkkoneuvosto nimeää 3 henkisen haastatteluryhmän.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

päättää laittaa diakonin viran haettavaksi esittelytekstissä kuvatulla tavalla
ja nimeää haastatteluryhmän.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Haastatteluryhmään nimettiin: kirkkoherra Helena Castrén, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marketta Auvinen ja
kirkkoneuvoston jäsen Sakari Niemi.

Kirkkoneuvosto 30.5.2018 § 28
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli 5 hakemusta. Kirkkoneuvoston valitsema työryhmä
kutsui haastatteluun 3 hakijaa, jotka haastateltiin 28.5.2018.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että kirkkoneuvosto valitsee tehtävään diakonissa
Sonja Hämäläisen 1.8.2018 alkaen ja määrää palkan vaativuusryhmän 502 mukaiseksi.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Rikosrekisteriote ja lääkärintodistus on esitettävä ennen viran vastaanottamista.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

suorittaa diakonian viranhaltijan vaalin ja päättää diakonin palkan vaativuusryhmän 502 mukaiseksi

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi diakonian virkaan diakonissa Sonja Hämäläisen
1.8.2018 alkaen ja määräsi palkan vaativuusryhmän 502 mukaiseksi. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Rikosrekisteriote ja lääkärintodistus on esitettävä ennen viran vastaanottamista.

29 §
Lastenohjaajan osa-aikaisen toimen täyttäminen
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 16 §
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2017 valita osa-aikaiseksi (50 %) määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Elsa Husun ajalle 15.8.2017 – 30.6.2018.
Osa-aikainen( 50%) lastenohjaaja on huolehtinut seurakunnan perhe- ja lapsityöstä vastaamalla kerran viikossa päiväkerhosta ja varhaisnuorten kerhosta maanantaisin ja torstaisin perhekerhosta. Kerhoissa on riittänyt kävijöitä ja ne ovat toimineet hyvin, joten kysyntää seurakunnan järjestämällä lapsityölle on edelleen. Lisäksi lastenohjaaja on osallistunut yleiseen seurakuntatyöhön ja jumalanpalveluselämään.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää laittaa haettavaksi osa-aikaisen 75 % lastenohjaajan
toimen, joka täytetään 15.8.2018 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 402
mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeään 3 jäsenisen haastatteluryhmän.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Haastatteluryhmään nimettiin: kirkkoherra Helena Castrén, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Asta Luukkonen
ja kirkkoneuvoston jäsen Maija Reponen.

Kirkkoneuvosto 30.5.2018 § 29
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Määräaikaan mennessä tuli 4 hakemusta. Kirkkoneuvoston valitsema haastatteluryhmä
päätti esittää, että osa-aikaiseksi (75 %) lastenohjaajaksi valitaan Elsa Husu 1.8.2018 alkaen, palkka vaativuusryhmän 402 mukainen ja että koeaikaa ei sovelleta, koska Elsa
Husu on toiminut määräaikaisena lastenohjaajana.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

suorittaa lastenohjaajan vaalin ja päättää lastenohjaajan palkan vaativuusryhmän 402 mukaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi osa-aikaiseksi (75 %) lastenohjaajaksi Elsa Husun
1.8.2018 alkaen, palkka vaativuusryhmän 402 mukainen. Koeaikaa ei sovelleta, koska Elsa Husu on toiminut määräaikaisena lastenohjaajana.

30 §
Kesän 2018 leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavien määrääminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kesän leireille on määriteltävä ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevat leirien johtajat.
Viranhaltijalle/kuukausipalkkaiselle työntekijälle, joka on määrätty ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaksi leirin johtajaksi, maksetaan johtajalisää jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta liitteen 1 kohdassa 4 mainittu määrä (18,27 eur). Enintään 12 tuntia
kestävältä leiriltä johtajalisää ei makseta.
Kesän rippileiri pidetään Imatralla Päivärannassa 4.-11.6.2018. Seurakuntapastori Raija
Henttonen toimii leirin vetäjänä.
Vanhustenleiri pidetään Imatralla Päivärannan leirikeskuksessa 21. -23.8.2018. Leirin toteuttajina toimivat seurakunnan diakoni ja apunaan Puumalan kunnasta perushoitajat.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää nimetä leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuullisiksi
johtajiksi: Rippileiri seurakuntapastori Raija Henttonen ja Vanhustenleiri
diakonian viranhaltija.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

31 §
Puumalan seurakunnan tietosuojapolitiikka
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Kirkkoneuvosto 25.4.2018 21 §
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta
sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja
sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.
Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille, että henkilötietojen käsittelijöille uusia
tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille.
Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja
kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.
Kouvolan IT-alueen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.4.2018.
Jokaisella IT-alueen seurakuntayhtymällä ja seurakunnalla tulee olla tietosuojavastaava
nimitettynä 25.5.2018 mennessä. IT-alueen seurakuntayhtymät ja seurakunnat voivat
halutessaan nimittää IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikön tietosuojavastaavakseen.
Lisäksi seurakuntaan on syytä nimetä tietosuojayhdyshenkilö, joka vastaa paikallisesti
tietosuoja-asioista.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto nimeää Puumalan seurakunnan tietoturvavastaavaksi ITaluekeskuksen tietohallintopäällikön ja tietosuojayhdyshenkilöksi seurakunnan talouspäällikön.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 30.5.2018 § 27
Tietoturvavastaavalta tuli luonnos tietosuojapolitiikasta, josta talouspäällikkö on muokannut Puumalan seurakunnan tietosuoja politiikan. Tietosuojapolitiikka on hyväksyttävä
kirkkoneuvostossa ja hyväksynnästä on ilmoitettava tietoturvavastaavalle.
Esityslistan liitteenä on dokumentti: Puumalan seurakunnan tietosuojapolitiikka liitteineen.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Puumalan seurakunnan tietosuojapolitiikan.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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32 §
Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@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

1) kirkkoneuvoston kokoukset pidetään syyskaudella vuonna 2018 keskiviikkoisin klo 18.00 29.8., 07.11. ja 12.12.
2) kirkkoneuvosto kutsutaan koolle viimeistään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

33 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Talousraportti 30.05.2018. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 30.5.2018 sekä
toukokuun alustavat toteutumaraportit.
Valtiovarainministeriön kirje 23.4.18 Salpalinjan rakenteiden luovuttaminen maanomistajille.
Etelä-Savon Käräjäoikeuden tuomio 9.5.18 puukauppakartelliasiassa. Seurakunta luopui kanteesta ja kanne hylättiin.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 8.5.2018. Tuomiokapituli puoltaa
harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen myöntämistä.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 8.5.2018. Tuomiokapituli on antanut
toimintaohjeen epäasiallisen käytöksen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 8.5.2018. Tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherralle määräaikaisen sivutoimiluvan 31.12.2019 saakka, enintään 10 tuntia
kuukaudessa.
Kirkkohallituksen päätös 29.5.2018 harkinnanvarasten avustusten jako vuonna 2018.
Puumalan seurakunta sai avustusta hakemuksen mukaisesti 50.000 euro,
Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n. 1660 m3 leimikosta tilalla Armiranta (Kietävälän kylä). Leimikko myytiin korkeimman tarjouksen tehneelle Versowood Oy:lle, kaupan arvo n. 89.500 eur.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

