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Poissa

Käsiteltävät asiat:
141 §
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, että kokouskutsu/ esityslista on toimitettu perjantaina 30.10.2015
seurakuntaneuvoston varsinaisille jäsenille sähköpostitse.
Todetaan, että seurakuntaneuvoston jäsenet ovat hyväksyneet kokouksen
pitämisen ja pykälässä 144 esitetyn asian päättämisen sähköpostitse.
SN:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaikki seurakuntaneuvoston jäsenet vastasivat 30.10.2015 lähetettyyn sähköpostiin ja esittivät kantansa pykäliin 141-145 määräaikaan 4.11.2015 mennessä.
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142 §
Pöytäkirjantarkastajien
valinta

Esityslista/pöytäkirja
11-2015

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Esitys:
Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kaikki sähköpostitse kokoukseen
osallistuneet henkilöt.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

143 §
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Esitys:
Seurakuntaneuvoston sihteeri Arja From on lähettänyt esityslistan varsinaisille
seurakuntaneuvoston jäsenille sähköpostitse perjantaina 30.10.2015.
Seurakuntaneuvoston jäsenet hyväksyvät tai ottavat kantaa pykälässä 144
olevaan kirkkoherran esitykseen koskien nuorisotyönohjaajan viran hakuajan
jatkamista lähettämällä sähköpostiviestin seurakuntasihteeri Arja Fromille ja
muille seurakuntaneuvoston jäsenille ”Vastaa kaikille” –toiminnon kautta viimeistään keskiviikkona 4.11.2015.
Ottamalla kantaa pykälän 144 esitykseen, seurakuntaneuvoston jäsen hyväksyy samalla myös esityslistan asiakohdat 141-143 ja 145, ellei hän erikseen
muuta ilmoita.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

144 §
Nuorisotyönohjaajan viran
hakuajan jatkaminen

Nuorisotyönohjaajan virka on ollut haettavana ajalla 5.-23.10.2015. Hakuilmoitus on julkaistu Oikotien evl-rekrytointi -verkkosivuilla, Lappeenrannan
seurakuntayhtymän verkkosivuilla sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymän
intrassa. Lisäksi hakuilmoitus on ollut Lauritsalan seurakuntakodin ja seurakuntayhtymän taloustoimiston ilmoitustauluilla.
Hakemuksia virkaan saapui määräaikaan mennessä kaksi kappaletta.
KL 6:10
”Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä
päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä
jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava,
otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.”
Esitys:
Seurakuntaneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä (Pentti Berg, Petteri
Myllynen, Olli Kuivalainen ja Kirsi Lampi) on päättänyt kokouksessaan
30.10.2015 esittää, että seurakuntaneuvosto päättää jatkaa hakuaikaa tiistai-
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Esityslista/pöytäkirja
11-2015

hin 24.11.2015 klo 15 asti. Seurakuntaneuvosto toivoo useampia hakijoita,
jotta nuorisotyönohjaaja voidaan valita isommasta ja monipuolisemmasta hakijajoukosta.
Uudessa hakumenettelyssä otetaan huomioon jo nyt lähetetyt hakemukset.
Jatkettu hakuaika alkaa to 5.11.2015. Haastattelutyöryhmä kokoontuu pe
27.11.2015 valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja laatii haastateltaville
esitettävät kysymykset. Haastattelut pidetään ke 9.12.2015, ja työryhmän
esitys valittavasta nuorisotyönohjaajasta käsitellään seurakuntaneuvoston
kokouksessa ma 14.12.2015.
SN:
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti, että nuorisotyönohjaajan avoinna
olevan viran hakuaikaa jatketaan 24.11.2015 klo 15 asti.
145 §
Seuraava kokous

Esitys:
Seuraava kokous pidetään ma 23.11.2015 klo 17.30 seurakuntakodissa.
SN:
Esitys hyväksyttiin.

146 §
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitukset

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan yhteyteen.

Lappeenrannassa ________ / ________ 2015

_______________________________________________________
Petteri Myllynen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen

______________________________________________________
Arja From
sihteeri/ pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet tämän Lauritsalan seurakuntaneuvoston
pöytäkirjan 11 / 2015 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa ________ / ________ 2015
Teuvo Eskelinen
Harri Holm
Olli Kuivalainen
Marja Kukkonen
Päivi Laakso-Kuivalainen
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Eero Moisio
Juha Myllynen
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen
Olli Saarela
Katri Savolainen
Antti Taipale
Pöytäkirjan nähtävänä olo

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