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Aika

Tiistai 27.1.2015 klo 17.30 – 18.18

Paikka

Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Läsnä

Muut läsnäolijat
Poissa

Pentti Berg
Teuvo Eskelinen
Harri Holm
Olli Kuivalainen
Marja Kukkonen
Eero Moisio
Petteri Myllynen
Olli Saarela
Katri Savolainen
Antti Taipale
Pertti Lallo
Juha Nurmiainen
Katri Näivä-Kaplas

kirkkoherra, esittelijä, pj. §:t 1-6
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, pj. §:t 7-14
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Arja From

pöytäkirjanpitäjä

Päivi Laakso-Kuivalainen
Juha Myllynen
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen

jäsen
jäsen
jäsen

Käsiteltävät asiat:
1§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2§
Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:
”Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessa
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen,
seurakuntaneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa”.
Esitys:
Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla.

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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1-2015

SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Teuvo Eskelinen ja Harri Holm.
Lisäksi valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Vuorossa ovat Olli Kuivalainen ja Marja
Kukkonen.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Eskelinen ja Harri Holm.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Kuivalainen ja Marja Kukkonen.

4§
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

5§
Seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtajan
valinta v. 2015-2016

KJ 10:12
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen.
Esitys:
Valitaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja vuosiksi 2015-2016.
SN:
Varapuheenjohtajaksi valittiin Petteri Myllynen.

6§
Seurakuntaneuvoston
puheenjohtajuus

KJ 9:1
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka,
kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu. (8.11.2002/843/2003)

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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Esitys:
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja toimii suostumuksellaan puheenjohtajana tämän kokouksen seuraavasta pykälästä lähtien KJ 9:1, kohdan 2 edellytyksien mukaisesti.
SN:
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Petteri Myllynen toimii suostumuksellaan puheenjohtajana esityksen mukaisesti.
7§
Seurakuntaneuvoston
sihteerin valinta v. 20152018

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö § 6
Kokouksen pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema
sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija.
Esitys:
Seurakuntaneuvoston sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii v. 2015-2018
seurakuntasihteeri Arja From.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

8§
Seurakuntayhtymän
yhteisten työmuotojen
johtokuntien Lauritsalan
seurakunnan jäsenet ja
varajäsenet v. 2015-2018

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisten johtokuntien jäseniä koskevat
pykälät:
Henkilöstöasiain johtokunta
Henkilöstöasian johtokunnan johtosääntö § 3:
”Johtokuntaan, joka on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta
sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden jäsenen, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.”
Kiinteistöasiain johtokunta
Kiinteistöasiain johtokunnan johtosääntö § 3:
”Johtokuntaan, joka on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta
sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden jäsenen, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.”
Lapsityön johtokunta
Lapsityön johtokunnan ja henkilöstön johtosääntö § 3:
”Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen jokaisesta
seurakuntayhtymän seurakunnasta sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden
jäsenen sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Valituista varsinaisista
jäsenistä yksi nimetään johtokunnan puheenjohtajaksi.”
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosääntö § 3:
”Johtokuntaan, mikä on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden jäsenen, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnassa tulee
olla edustettuna sosiaali- ja terveysalan sekä koulutoimen asiantuntemus.”
Sairaalasielunhoidon johtokunta
Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntö § 3:
”Johtokuntaan, mikä on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta
sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden jäsenen, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnassa tulee
olla edustettuna sosiaali- ja terveysalan sekä koulutoimen asiantuntemus.”
Yhteisen palvelun johtokunta
Yhteisen palvelun johtokunnan johtosääntö § 3:
”Johtokuntaan, mikä on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jokaisesta seurakuntayhtymän seurakunnasta
sen seurakuntaneuvoston esityksestä yhden jäsenen, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnassa tulee
olla edustettuna sosiaali- ja terveysalan sekä koulutoimen asiantuntemus.”
(Yhteisen palvelun johtokunta edustaa neljää työalaa: erityisnuorisotyö, maahanmuuttajatyö, päihde- ja kriminaalityö sekä yhteiskunnallinen työ).
Lauritsalan seurakuntaneuvoston jäsenet ovat kokoontumisessaan päättäneet
esittää valittavaksi seurakuntayhtymän johtokuntiin Lauritsalan seurakunnan
jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia henkilöitä:


Henkilöstöasian johtokunta:
o jäsen Pertti Lallo
o varajäsen Katri Näivä-Kaplas



Kiinteistöasiain johtokunta:
o jäsen Juha Myllynen
o varajäsen Antti Taipale



Lapsityön johtokunta:
o jäsen Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
o varajäsen Olli Saarela tai Ritva Luostarinen



Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta:
o jäsen Eero Moisio
o varajäsen Marja Kukkonen



Sairaalasielunhoidon johtokunta
o jäsen Teuvo Eskelinen
o varajäsen Olli Saarela



Yhteisen palvelun johtokunta
o jäsen Petteri Myllynen
o varajäsen Harri Holm

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle/ yhteiselle
kirkkovaltuustolle seurakuntayhtymän johtokuntien jäseniksi ja varajäseniksi
henkilöitä edellä olevien esitysten mukaisesti.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
9§
Kanttorin (50%) valinta

Yhteinen kirkkoneuvosto on 19.11.2014 (§180) antanut Lauritsalan seurakuntaneuvostolle luvan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän 50 %:n kanttorin viran täyttöön 1.1.2015 lukien laittaa viran haettavaksi.
Virka laitettiin auki viikolla 49/2014. Ilmoitus julkaistiin verkossa evlrekrytointisivuilla (Oikotie), Lappeenrannan seurakuntayhtymän kotisivuilla ja
intrassa sekä laitettiin Lauritsalan seurakuntakodin ja seurakuntayhtymän taloustoimiston ilmoitustauluille. Lisäksi ilmoitus lähetettiin Sibeliusakatemiaan
sekä Oulun ja Tampereen ammattikorkeakouluille tiedoksi. Hakuaika loppui
7.1.2015. Liite 1.
Viran (nk. C-virka) kelpoisuusehtona on muu piispainkokouksen hyväksymä
tutkinto. Palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Viranhoito alkaa 1.3.2015 tai sopimuksen mukaan,
viran koeaika on 6 kk.
Virkaan valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL
6:13), ja valituksi tulleen hakijan on ennen viran vastaanottamista esitettävä
lääkärintodistus (T-lomake) sekä KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote.
KL 6:33
Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, että henkilö on toimittanut viran täyttävän viranomaisen pyynnöstä
nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun otteen
rikosrekisteristä. Rikosrekisteriotteen esittämiseen sovelletaan myös, mitä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6–10 §:ssä
säädetään.
Jollei viran täyttämisestä päätettäessä ole käytettävissä 1 momentissa tarkoitettua rikosrekisteriotetta, päätös tehdään ehdollisena. Virkaan ehdollisesti valitun
on esitettävä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän tai viran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä myöntämän pidemmän määräajan kuluessa ehdollista
valintaa koskevan päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että päätös muutoin raukeaa. Viranomainen päättää virkasuhteen jatkumisesta tai raukeamisesta.
---Määräaikaan 7.1.2015 klo 15 mennessä virkaa hakivat Maria Kuusiniemi, Kari
Pettinen ja Eliisa Ruotsi.
Seurakuntaneuvoston 15.12.2014 (§ 96) valitsema työryhmä (Pentti Berg, Olli

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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Saarela, Teuvo Eskelinen ja Timo Lampinen) haastattelivat 13.1.2015 hakijoista
Maria Kuusiniemeä ja Kari Pettistä.
Esitys:
Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että Lauritsalan seurakunnan kanttorin osa-aikaiseen (50 %) virkaan valitaan Maria Kuusiniemi.
Kirkkoherra valtuutetaan sopimaan valitun kanssa viran hoidon aloittamispäivä,
kuitenkin viimeistään 1.3.2015.
SN:
Lauritsalan seurakunnan kanttorin osa-aikaiseen (50 %) virkaan valittiin yksimielisesti Maria Kuusiniemi, varalle Kari Pettinen. Kirkkoherra Pentti Berg valtuutettiin sopimaan Maria Kuusiniemen kanssa viran hoidon aloittamispäivä.
10 §
Muut asiat

11 §
Tiedoksi

SN:
Muita asioita ei ollut.
11.1
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö
11.2
Luottamushenkilötilaisuuksia
 Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä 14.2.2015 Mikkelissä
 Luottamushenkilökoulutus (Lpr:n ja Kouvolan seurakuntayhtymien yhteinen) 25.4.2015 Kouvolassa
o tarkempaa tietoa myöhemmin
 Luottamushenkilötapaaminen kirkkopäivillä Kouvolassa 23.5.2015
 Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 10.10.2015 Imatralla
o Ilmoittaudu seurakuntasihteeri Arja Fromille viim. pe
18.9.2015.
11.3
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin istuntopäivät v. 2015
 13.1., 3.2., 3.3., 31.3., 21.4., 12.5., 2.6., 23.6., 4.8., 25.8., 15.9., 6.10.,
27.10., 17.11., 8.12.2015 ja 12.1.2016
11.4
Mikkelin hiippakunnan pappisvihkimykset v. 2015
 1.2., 31.5. ja 25.10.2015.
 Vokaatiot pyydetään toimittamaan kevään ja syksyn pappisvihkimyksiin viim. 15.4. ja 7.9.
11.5
Hiippakuntavaltuuston kokoontuminen v. 2015
 12.2. ja 11.6.2015
 Aloitteet tulee lähettää kirjallisina tuomiokapituliin hiippakuntavaltuuston käsiteltäviksi viim. kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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Esitys:
Tiedoksi saatetut asiat merkitään tiedoksi.
SN:
Esitys hyväksyttiin.
12 §
Seuraavat kokoukset

Esitys:
Vuoden 2015 seuraaviksi kokouspäiviksi esitetään alustavasti:


9.2.
16.2.









16.3.
20.4.
18.5.
14.9.
6.10. (ti) toiminta- ja taloussuunnitelmat 2016
16.11.
14.12.

toimintakertomukset 2014
klo 17 alkaen haastattelut ja kappalaisen vaali, jos lausunto
hakijoista on käsitelty tuomiokapitulissa 3.2.2015

SN:
Esitys hyväksyttiin.
13 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

14 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa ________ / ________ 2015

_______________________________________________________
Pentti Berg
puheenjohtaja, §:t 1-6

______________________________________________________
Petteri Myllynen
puheenjohtaja, §:t 7-14

________________________________________________________
Arja From
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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Esityslista/pöytäkirja
1-2015

Olemme tarkastaneet tämän Lauritsalan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 1 / 2015 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa ________ / ________ 2015
________________________________________________________

___________________________________________________________

Teuvo Eskelinen

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Harri Holm

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lauritsalan seurakuntatoimistossa
______/_______ - _______/_______ 2015, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2015
_________________________________________________________
Pentti Berg, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
Teuvo Eskelinen

Harri Holm
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