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Esa Taina
puheenjohtaja

Terttu Takoja
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä 26.3.2019.

Anni Inkilä
pöytäkirjantarkastaja

Marjut Juntto
pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen
seurakunnan taloustoimistossa ajalla 27.3.-1.5.2019 toimiston avoinna
oloaikoina.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla
19.3.-1.5.2019.
Terttu Takoja
talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
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Aika
Paikka
Läsnä
Jäsenet

tiistai 26.3.2019 klo 19.20 - 20.26
Seurakuntakeskus, Taavetti

Poissa

Lamminpää Ilmari
Simola Vesa
Hovi Janne-Matti

Varajäsen

Suokas Tapio
Vihmakoski Maarit

Muut läsnäolijat
Pöytäkirjanpitäjä

Lehtinen Jukka
Takoja Terttu

Taina Esa, pj.
Tanskanen Eeva, varapj.
Hyypiä Elsi
Inkilä Anni
Juntto Marjut
Kiviluoma Linda
Kiviranta Outi
Koivisto Jaakko
Kurppa Erkki
Nurmilaukas Leila
Olsson Jukka
Punkkinen Marjatta
Reinilä Mauno
Reinilä Tuija
Tuuri Timo-Esa
Udd Heikki

vs. kirkkoherra
talouspäällikkö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen avaus

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Päätös:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8 luvun 5 § mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja se jäsenmääräänsä nähden on KL 7 luvun 4 §
mukaisesti (Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla) päätösvaltainen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
Ehdotus:
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksen mukaisessa
vuorossa olevaa kirkkovaltuuston jäsentä, Anni Inkilä ja Marjut Juntto.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Hyväksyttiin.
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4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
Ehdotus:

Päätös:

KL 25 luvun 3 § mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 27.3.1.5.2019 toimiston avoinna oloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 19.3.-1.5.2019. Kokouksen
esityslista ja pöytäkirja on nähtävänä myös seurakunnan internetsivuilla.
Hyväksyttiin.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Päätös:

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.
Hyväksyttiin muutoksella, että lisättiin § 7 viran täyttäminen.

6 § Vaalilautakunnan valitseminen
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa kirkkovaltuuston valitsema
vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä ( KL 23:19 ,
1. ja 2. mom.) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta heidät on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja. Vaalilautakunnan järjestäytymiseen sovelletaan kirkon vaalijärjestyksen 2.luvun 4§:n säännöksiä. Kirkkoherran välitöntä vaalia varten
valitsema vaalilautakunta järjestää myös seuraavat seurakuntavaalit.
Kirkkovaltuusto valitsee myös vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen
puheenjohtajan.
Vaalilautakunta vastaa kirkkoherran välittömässä vaalissa seuraavista
tehtäväkokonaisuuksista:
1. Valmistavat tehtävät vaalia varten;
2. Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät;
3. Vaalimateriaalin kuten äänestyslippujen, lähetekirjeiden ja vaalikuorien painattaminen;
4. Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen;
5. Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely;
6. Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen;
Pöytäkirjan tarkastus
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7. Ääntenlaskenta, vaalien tuloksen ilmoittaminen ja muut vaalien jälkitoimenpiteet.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan valitsemista
kirkkoherran välitöntä vaalia varten. Vaalilautakuntaan valitaan neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet asetetaan järjestykseen, jonka
mukaan heidät kutsutaan kokoukseen. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös:

Vaalilautakuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
jäsen

varajäsen

Matti Ylä-Outinen, puheenjohtaja

Hilkka Yläoutinen

Manu Pukki

Reija Vallentin

Saana Saajoranta

Taina Uski

Jarkko Hirvikallio

Janne-Matti Hovi

Jukka Lehtinen, asiantuntijajäsen

Hanna Nuutinen

7 § Viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto 26.3.2019 § 17:
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan nimennyt työryhmän valmistelemaan
avoinna olevien virkojen täyttämistä. Asetettu työryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Työryhmän esitys on esityslistan liitteenä.
Työryhmän ehdotus: Avoinna olevista kahdesta virasta täytetään toinen diakoniatyöntekijän nimikkeellä. Viran hakumenettelyssä ja virkavalinnassa voidaan erikseen niin
haluttaessa määritellä viran työnkuvaa lisämäärein esimerkiksi nuorisodiakonia tai nuorten perheiden osuus huomioiden. Tämä ratkaisu nähtiin kuitenkin
selkeämmäksi kuin diakoni-nuorisotyöntekijä yhdistelmävirka, jossa työjärjestelyt työalojen välillä saattaisivat olla hankalia ja myös viran palkkaus yms
käytännön järjestelyt monimutkaisia.
Toinen nuorisotyönohjaajan virka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä, mutta
nuorisotyötä tuettaisiin seuraavilla järjestelyillä:

Pöytäkirjan tarkastus
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Siirtymävaiheessa kappalaisen viran työnkuvaan mahdollistetaan työskentely
aiempaa enemmän nuorisotyössä nuorisotyöntekijän työparina, kunnes uusi
kirkkoherra astuu virkaan ja toinen diakoniatyöntekijävirka saadaan täytettyä.
Kirkkoherra ja kappalainen jakavat keskenään vastuualueet työalojen suhteen.
Nuorisotyöpainotteisuus huomioidaan papiston keskinäisessä työnjaossa esimerkiksi toimitusten suhteen.
Lisäksi kesäkautta ja erityisesti sen rippikoulu- ja muuta toimintaa varten varaudutaan palkkaamaan kesätyöntekijä joko nuorisotyöntekijän tai kesäteologin nimikkeellä.

Päätös:

Työryhmä esittää edelleen, että kirkkoneuvosto päättää esityksen lähettämisestä kirkkovaltuustolle mahdollisimman nopeassa aikataulussa asian etenemiseksi. Mikäli esitys on mahdollista esittää kiireellisenä, se tehtäisiin jo seuraavaan kokoukseen 26.3. Tämä esitys on lähetetty kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tutustumista varten. Kysymyksessä ei ole uuden viran perustaminen vaan olemassa olevan viran täyttäminen.
Hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 26.3.2019 7 §
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto ehdottaa , että kirkkovaltuusto päättää täyttää diakoniatyöntekijän viran kirkkoneuvoston ja työryhmän ehdottamalla tavalla.

Päätös:

Hyväksyttiin.

8 § Ilmoitusasiat

31.3.2019 diakonin tehtävään siunaaminen, vapaaehtoistyö
Pääsiäisajan ohjelma
Kirkkoherran vaali 19.5.2019

9 § Muut asiat

10 § Muutoksenhaku
Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, jonka
mukaan pykälistä 6-7 on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.26.

Pöytäkirjan tarkastus

