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N:o 8/2018
Kokousaika:

Keskiviikko 16.5.2018 klo 18.00 – 18.50

Paikka:

Pappila, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat:

§§ 59 - 67

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jorma Kivilä

Muut päätöksentekijät:

Eija Boije
Irja Suikka
Kari Laine
Minna Söderström
Tuure Keskinen

jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut osallistujat:

Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
___________________________________________________________________________
Puheenjohtaja

Sihteeri
Hannu Bogdanoff

Marja Lähdekorpi

Eija Boije

Irja Suikka

Pöytäkirja tarkastettu

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 17.5.2018, Marja Lähdekorpi, sihteeri
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 5 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Kn 60§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eija Boije ja Irja Suikka.
Kn 61§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 27-34/2018
ja talouspäällikön päätökset 22-23/2018 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Kn 62§ LÄHETYSTYÖN PALVELUSOPIMUS
Seurakunnallamme on lähetystyön palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen mukaan seurakuntamme rahoittaa Peshawarin hiippakunnan lukutaitotyötä
vuodessa 15 000 eurolla. Käytännön toteutuksesta huolehtii Suomen Lähetysseura. Sopimus tarkastetaan kahden vuoden välein. Voimassa olevan sopimuksen tarkastuspisteeksi on määritetty 30.6.2018.
Lähetysseuran varainhankinnan kordinaattori Hanna Hiltunen ehdottaa, että olemassa
olevaa sopimusta jatkettaisiin kahdella vuodella. Uuden sopimuksen solmimisen jälkeen seuraava tarkastusajankohta olisi 29.5.2020. Hiltusen puheenjohtajalle lähettämän sopimusluonnoksen ovat allekirjoittaneet Lähetysseuran kotimmantyönjohtaja
Satu Kantola ja varainhankinnan päällikkö Anders Wikström. Sopimus on liitteenä 1.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Lähetystyön palvelusopimusta Suomen
lähetyseuran kanssa ja jatkaa Peshawarin hiippakunnan lukutaitotyön tukemista
15 000 eurolla Suomen Lähetysseuran kautta. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran
ja talouspäällikön allekirjoittamaan lähetystyön palvelusopimuksen Suomen Lähetyseuran kanssa
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Kn 63§ TOIMINTAOHJE RIPPILEIRIN KESKEYTTÄMISESTÄ
Rippikouluopettajien kokouksessa tuli esille seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä
oleva puute, joka koskee koko rippileirin keskeyttämistä. Puute johtuu siitä, että seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on vanha, eikä siinä ole osattu varautua kaikkiin tilanteisiin.
Lisäksi kokouksessa kiinnitettiin huomiota ohjesäännössä olevaan muotoiluun yksittäisen rippikoululaisen rippikoulun keskeyttämisestä. Nykyisen ohjeen mukaan päätöksen rippikoulun siirtämisestä tai keskeyttämisestä tekee kirkkoherra opettajien esityksestä. Muotoilu on ongelmallinen, sillä jokaiselle leirille on nimetty ohjelma- ja turvallisuusvastaava, jonka velvollisuus on huolehtia leirin turvallisuudesta.
Rippikoulusta vastaava vs. kappalainen Riitta Haapa-aho, on laatinut rippikouluopettajien keskustelujen perusteella toimintaohjeen, joka koskee kyseisiä asioita. Rippikoulun toimintaohje on liitteenä 2. Siinä on toimintaohjeet rippikoulun häiriö- tai kriisitilanteisiin.
Vs. kappalaisen muotoileman ohjeen mukaan yksittäistä rippikoululaista koskevissa
ongelmatilanteissa leirin työntekijät neuvottelevat rippikoulun jatkosta rippikoululaisen vanhempien kanssa ja päättävät itsenäisesti toimenpiteistä. Ohjema- ja turvallisuusvastaavan vastuulla on tiedottaa tilanteesta hallintoa ja vanhempia. Koko leirin
keskeyttäminen olisi mahdollista, jos leirin turvallisuus olisi uhattuna. Päätöksen tästä
tekisi kirkkoherra neuvoteltuaan asiasta leirin työntekijöiden kanssa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön vs. kappalaisen muotoileman toimintaohjeen rippikoulun keskeyttämisestä. Ohje korvaa voimassa olevassa rippikoulun ohjesäännössä olevan muotoilun. Ohje on voimassa siihen asti, kunnes seurakunnan rippikouluohjesääntö on uusittu.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Päätöksen toimeenpano
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Kn 64§ VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA
Seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja Heidi Örnmark irtisanoutui virastaan
1.6.2018 alkaen. Seurakunta maksaa hänelle lopputilin yhteydessä kertyneet lomapäivät. Varhaiskasvatuksen ohjaaja on vastannut perhekerhoista, päiväkotiyhteistyöstä ja
vapaaehtoistyöstä. Hän on ollut työajaton ja hänen tehtävänkuvan mukainen vaativuusryhmänsä on 502.
Viran tehtävänkuva on osoittautunut vaikeasti hallittavaksi. Olisi tarkoituksenmukaisempaa palkata varhaiskasvatuksen ohjaajan sijasta lastenohjaaja. Tämä kykenisi hoitamaan perhekerhot ja päiväkotiyhteistyön sekä muita seurakunnan kasvatukseen ja
kerhotoimintaan liittyviä tehtäviä. Lastenohjaaja toimisi työparina toiselle lastenohjaajalle.
Vaatimuksena tehtävään olisi kirkon lastenohjaajan koulutus tai muu vastava seurakunnallinen tutkinto. Lastenohjaaja olisi työajallinen ja sen tehtävänkuvan mukainen
vaativuusryhmä olisi 403. Ennen työn vastaanottamista valitun olisi annettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä RLL 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Lastenohjaaja tulisi rekrytoida ennen kesälomia, jotta uusi ohjaaja pystyy aloittamaan
elokuun alussa. Näin perhekerhot ja päiväkotiyhteistyö voivat alkaa ajallaan. Valintaa
varten tulee perustaa työryhmä, jossa olisi kasvatustyöstä vastaava kappalainen Selja
Koponen, lastenohjaaja Kaarina Stenberg ja yksi neuvoston jäsenistä. Työryhmä tekee
haastatteluista muistion kirkkoneuvostolle.
Ilmoitus lastenohjaajasta laitetaan kirkon työpaikkatorille välittömästi. Hakuaika päättyisi perjantaina 8.6.2018 klo 12. Hakijoiden haastattelut pidettäisiin keskiviikkona
13.6.2018. Päätös lastenohjaajan palkkaamisesta tehtäisiin kirkkoneuvoston kokouksessa 20.6.2018. Toimessa käytettäisiin kuuden kuukauden koeaikaa. Toimenpiteellä
ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto myöntää Heidi Örnmarkille eron seurakunnan varhaiskasvatuksen
ohjaajan virasta.
2. Kirkkoneuvosto lähettää kirkkovaltuustolle päätettäväksi varhaiskavatuksen ohjaajan viran lakkauttamisen. Kirkkovaltuuston kokous kutsutaan koolle 7.6.2018.
3. Kirkkoneuvosto päättää aloittaa vakinaisen lastenohjaajan rekrytoinnin esittelytekstin mukaisesti ja valitsee haastatteluryhmän jäseneksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Jorma Kivilän. Jos kirkkovaltuusto ei hyväksy varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lakkauttamista, rekrytointimenettely keskeytetään.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen kohtien 1-3 mukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 65§ LASTENOHJAAJA
Lastenohjaaja Kaarina Stenberg irtisanoutui toimestaan 1.8.2018 lähtien. Kaarina on
töissä 17.6.2018 asti ja pitää sen jälkeen kesälomaa. Loput kertyneet vuosilomat maksetaan lopputilin yhteydessä. Lastenohjaajan ensisijainen tehtävä on vastata seurakunnan päiväkerhotyöstä. Tehtävänkuva on tähän asti ollut vaativusryhmän 402 mukainen.
Lastenohjaajan etsiminen pitää aloittaa viipymättä. Seurakunnan kannattaa hakea
kahta lastenohjaajaa. Toinen lastenohjaaja vastaisi edelleen päiväkerhoista, mutta toimisi samalla työparina päiväkotiyhteistyössä toiselle lastenohjaajalle. Tehtävänkuvasta
sovittaisiin tarkemmin palkatun ihmisen kanssa.
Lastenohjaajan tehtävänkuvan mukainen vaativuusryhmä nostettaisiin 403 mukaiseksi ja olisi sama kuin toisella lastenohjaajalla. Rekrytointi tehtäisiin toisen lastenohjaajan rekrytoinnin mukaisesti. Toimenpiteellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Ennen työn vastaanottamista valitun olisi annettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä RLL 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Vaatimuksena
olisi kirkon lastenohjaajan koulutus tai muu vastava seurakunnallinen tutkinto.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto aloittaa uuden henkilön etsimisen lastenohjaajan tehtävään esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 66§ ILMOITUSASIOITA
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
- 7/2018, Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista, liite X1.
- 8/2018, Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit, liite X2.
- 9/2018, Esitykset Pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntienkunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018, liite X3.
Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 67§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

