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Aika
Maanantai 5.9.2022 klo 18.00 – 18.36.
Paikka
Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5.
Läsnä
Tero Kalpio
Ulla Heimonen
Jaakko Arminen
Antti Jarva
Leila Korte
Leena Porthén
Mika Puronhaara
Ilkka Tiimo
Pekka Sihvonen

kirkkoherra, esittelijä
jäsen, puheenjohtaja
jäsen, etäyhteys
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Arja Partanen

pöytäkirjanpitäjä

Sami Jokelainen
Seppo Martikka
Ilkka Pöyhönen
Kimmo Reponen
Sari Toikka

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut läsnäolijat

Poissa

Käsiteltävät asiat:
40 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.
SN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

41 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1§ ja 2§:
”Seurakuntaneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
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suunnitelman. Seurakuntaneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään
neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
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 ja kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

42 §
Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Pekka Sihvonen ja Antti Jarva.
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
SN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Sihvonen ja Antti Jarva, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

43 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Todetaan lisäksi, että asiakohtien valmisteluissa on otettu huomioon kirkollisen viranomaisen lapsivaikutuksen arviointivelvollisuus (KJ 23:3). Mahdolliset
esille tulleet erityiset lapsivaikutukset on kirjattu ao. asiakohtien esittelytekstiin.
SN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestyksesi.

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 3

SEURAKUNTANEUVOSTO

44 §
Nuorisotyönohjaajan
valinta

Esityslista/pöytäkirja
5-2022

YKN on antanut kokouksessaan 23.2.2022 luvan täyttää Lappeenrannan seurakuntayhtymän 7. nuorisotyöntekijän viran, jonka sijoituspaikka on Joutsenon seurakunnassa.
Huhtikuussa 2022 tehdyn haun perusteella virkaan valittu (seurakuntaneuvoston kokous 19.4.2022) henkilö ei ottanut virkaa vastaan. Tilanne todettiin ja
virka laitettiin uudelleen auki 1.8.2022. Haastattelutyöryhmä ja viranhakuilmoitus pysyivät samoina. Hakuaika päättyi 19.8.2022.
Viranhakuilmoitus on ollut nähtävänä Kirkko HR:n kautta Oikotie.fi:ssä ja Tepalvelussa.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme hakijaa (Heli Anttonen, Sini Järvinen, Ari Roiha), joista kaikilla oli viran kelpoisuusehtona oleva piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan virkatutkinto. Haastattelutyöryhmä haastatteli kaksi hakijaa (Heli Anttonen, Sini Järvinen).
Haastattelutyöryhmä totesi, että molemmilla haastatetuilla on riittävät taidot
(koulutus ja työkokemus) viran hoitoa varten. Haastattelussa pyrittiin mittaamaan erityisesti hakuilmoituksessa mainittuja viranhoidossa välttämättömiä
kykyjä (yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämät ominaisuudet ja kyvyt).
Hakuilmoituksessa edellytetyt kyvyt oli kirjoitettu seuraavasti: “Odotamme sinulta aktiivista työotetta ja intoa työalasi kehittämiseen. Haluat ja pystyt kantamaan vastuuta osaltasi myös tiimin yhteisistä asioista. Sinulla on hyvät valmiudet yhteistyöhön sekä omassa seurakunnassa että seurakuntayhtymän
työntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Teet mielelläsi kouluyhteistyötä sekä ala- että yläluokkien kanssa. Olet kehittänyt digitaitojasi, pärjäät
erilaisilla alustoilla ja olet valmis oppimaan uutta. Pystyt tekemään myös iltaja viikonlopputyötä.”
Kaikilla hakijoilla oli vahvuutensa, mutta haastattelujen perusteella haastattelutyöryhmä vakuuttui, että parhaat hakuilmoituksessa edellytetyt kyvyt olivat
Heli Anttosella. Haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että
nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Heli Anttonen. Haastattelupöytäkirja
tuodaan nähtäväksi kokoukseen (liite 1).
Esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti
YKN:lle, että se valitsee Heli Anttosen Lappeenrannan seurakuntayhtymän 7.
nuorisotyöntekijän virkaan, jonka sijoituspaikka on Joutsenon seurakunnassa.
Varasijalle valitaan Sini Järvinen.
SN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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45 §
Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

46 §
Tiedoksi

Ei ollut.

47 §
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

48 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Lappeenrannassa 5.9.2022

_______________________________________________________
Ulla Heimonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja Partanen
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Joutsenon seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 5 / 2022 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Lappeenrannassa 5.9.2022
_______________________________________________________
Pekka Sihvonen

Pöytäkirjan nähtävänä olo

___________________________________________________________
Antti Jarva

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joutsenon seurakuntatoimistossa
6. – 20.9. 2022, minkä todistan
Lappeenrannassa _________ / ________ 2022
_________________________________________________________
Tero Kalpio, kirkkoherra
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Kirkkoherra Tero Kalpio, puh. 040 3126 700, tero.kalpio@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 6

