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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 2 / 2015
Aika:

Torstai 26.2.2015 klo 17.30-19.20
Ennen kokousta klo 17 seurakuntakeskuksen kahviossa vastaava
kanttori Ari Hirvonen käytti puheenvuoron aiheena: Kirkon musiikki!
Samassa yhteydessä oli kahvitarjoilu.

Paikka:

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät:
Kiertokari, Vesa, puheenjohtaja
Bergström, Minna
Ellä, Paavo
Hirvonen, Riitta
Hyytiä, Tytti
Kallio, Sinikka
Kinnala, Aaro
Laiho-Virtanen, Lilja
Laivo, Olli
Lipponen, Sampo
Penttilä, Timo
Pietilä, Jouni
Polojärvi, Eila
Puukki, Petri
Räsänen, Timo
Sjöblom, Mika
Taskinen, Jani
Torppa, Kati
Tuominen Marjo-Riitta
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Valtonen, Ilpo
Varpe, Maj-Britt
Vasama, Jaana
Vaurio, Tuija
Wala, Heikki
Vesola, Henna-Maija
Virtanen, Lasse
Virtanen, Veli-Matti

on
poissa
on
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on
on

Varajäsenet
Maikola, Eija
Järvinen, Timo

on
on
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Muut osallistujat:
kirkkoherra
Uudenkaupungin kappalainen
Kalannin kappalainen
Lokalahden kappalainen
Pyhämaan kappalainen
tiedottaja

Mierlahti, Esa
Mäkinen, Samuel
Halivaara, Esko
Kalliopaasi, Arja
Kapiainen, Juhani
Myllymäki, Riitta

on
poissa
on
on
on
on

Opteam

Juha Sappinen

on
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ASIALISTA:
1. Alkuhartaus
2. Kokouksen avaus
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan
tarkastusajankohdan määrääminen
6. Talouspäällikön viran täyttäminen
7. Ilmoitusasiat.
8. Muutoksenhaku
9. Päätösrukous
10. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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29 §
ALKUHARTAUS
Alkuhartauden piti kappalainen Juhani Kapiainen.

30 §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Kirkkovaltuuston kokouksen avaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Vesa Kiertokari.

Päätös:

Kirkkovaltuuston kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Vesa Kiertokari.

31 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen (KJ 8:5)
on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty valtuutetuille 18.2.2015
Kuulutus kokouksesta on julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 19.2.2015
sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla 18.2.-26.2.2015

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto.
Todetaan mahdolliset tilapäisesti estyneet,
hyväksytään esteet ja kutsutaan varajäsenet tilalle.
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Sihteeri suoritti nimenhuudon, jossa todettiin läsnäolijat.
Varsinaisia valtuutettuja oli läsnä 25 ja varavaltuutettuja 2.
Varsinaisten valtuutettujen esteet hyväksyttiin kokouksesta
poissaolon syyksi. Liite nro 1 § 31.
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Puheenjohtaja kutsui poissaolevien varsinaisten jäsenten tilalle
varajäsenet. Kaikkiaan päätöksentekijöitä oli läsnä 27.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

32 §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty 18.2.2015 kirkkovaltuuston jäsenille.
Paikallisessa lehdessä on ilmoitettu kokouksesta 19.2.2015.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

33 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJANKOHDAN MÄÄRÄÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4. §:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan
kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen
osa tarkastetaan heti.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Tytti Hyytiä
ja Sinikka Kallio, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, keskiviikkona 4.3.2015 klo 13.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, II kerros, ajalla 5.3.-6.4.2015.
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksessä, Tytti Hyytiä
ja Sinikka Kallio, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, keskiviikkona 4.3.2015 klo 13.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, II kerros, ajalla 5.3.-6.4.2015.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

34 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto päätti 7.1.2015 kokouksessaan avata Uudenkaupungin
seurakunnan talouspäällikön viran 17.2.2015 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasontutkinto
sekä kokemus talous- ja henkilöstöhallinnon johtamisesta ja hoitamisesta.
Eduksi katsotaan perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen, seurakunnan
hallinnon sekä kiinteistöalan tuntemus. Hakemukseen on liitettävä selvitys
kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. Valitun tulee olla konfirmoitu ev.lut.
seurakunnan jäsen.
Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan. Viran täytössä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran
vastaanottamista.
Rekrytointiprosessissa avusti OPTEAM Uusikaupunki, Juha Sappinen.
Määräaikaan mennessä 27.1.2015 saapui 19 hakemusta.
Lista hakijoista liitteenä nro 1 § 34
Kirkkoneuvosto merkitsi 28.1.2015 kokouksessaan tiedoksi hakijoiden
määrän ja päätti, että rekrytointiprosessiin voi halutessaan osallistua jokainen
neuvoston jäsenistä.
HR-koordinaattori Juha Sappisen avustamana prosessi eteni seuraavasti:
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-

Perjantaina 30.1.2015 käytiin läpi hakijat ja hakemusten perusteella
heistä neljä päätettiin kutsua haastatteluun

-

Haastattelut suoritettiin seuraavasti:
tiistaina 3.2.
klo 14
Tuija Lankinen
klo 15.15 Päivi Ahlroos
torstaina 5.2.
klo 9
Päivi Viirros
klo 10.15 Marita Frimodig

-

Viimeisen haastattelun jälkeen arvioitiin hakijoiden pätevyyttä ja sopivuutta
Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikön virkaan. Esitys nousi
tämän keskustelun pohjalta.

Kaikki kirkkoneuvoston jäsenet olivat saaneet saman kirjallisen materiaalin
hakijoista. Kaikkien hakijoiden hakupaperit olivat nähtävissä ennen kokousta
kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina tiistaista 10.2.2015 alkaen ja
kirkkoneuvoston kokouksessa 11.2.2015.
Opteam/Juha Sappinen selvittää valtuutetuille kokouksessa tarkemmin
hakuprosessia ja vastaa mahdollisiin sitä koskeviin kysymyksiin.
Talouspäällikön viran hakuprosessin kulku liitteenä nro 2 § 34
Kirkkovaltuutetuilla on mahdollisuus tutustua virkaa hakeneiden hakemuksiin
sekä OPTEAMin hakijoista laatimaan materiaaliin ennen kokousta
kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina sekä itse kokouksessa.
Henkilövalinnat tapahtuvat aina vaalilla. Myös yksimielisesti tehty
henkilövalinta on laissa tarkoitettu vaali. Vaalia ei voida käyttää muulloin kuin
tehtäessä lopullinen henkilövalinta.

Esitys

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
1) valitsee pätevyytensä, kokemuksensa ja haastattelussa
osoittamansa sopivuuden perustella Kalliolan
Kannatusyhdistys ry talousjohtaja Tuija Lankisen
Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikön virkaan, alkaen
hänen kanssaan sovittavana aikana, kuitenkin viimeistään
1.4.2015 lukien.
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Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
2) valitun mahdollisen kieltäytymisen vuoksi valitsee varalle
Päivi Viirroksen.

Käsittely: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Kirkkoherra kertoi, että mahdollisimman nopealla hakuprosessilla
ja asiantuntija-avun käyttämisellä on pyritty siihen, että se aika,
minkä seurakunta on ilman vakinaista talouspäällikköä jää
mahdollisimman lyhyeksi.
Juha Sappinen/Opteam esitteli hakuprosessin.
Henkilöstökoordinaattorina Sappinen on tehnyt rekrytointeja
vuodesta 2006 alkaen. Haastattelujen jälkeen ja sen perusteella
hän katsoi ja kirkkoneuvoston jäsentenkin mielestä Tuija Lankinen
oli sopivin.
Puheenjohtaja muistutti valtuutettuja siitä, että erilaiset mielipiteet
ovat luonnollisia ja sallittuja. Niinikään äänestäminen tai äänten
jakautuminen eivät tarkoita riitaa, vaan ovat täysin normaalia
kokouskäytäntöä.
Laajassa yleiskeskustelussa valtuutettujen mielipide oli, että
päätös tehdään pätevyyden, koulutuksen ja kokemuksen
perusteella. Tuotiin myös esiin se, että päätöksenteossa
seurakunnan pitää toimia yhdessä eikä jakautua klikkeihin.
Esittelytekstin osalta keskusteltiin siitä, ettei mukana ollut
kirkkoneuvoston kokouksen osalta pöytäkirjanotetta. Siitä syystä
esitettiin kokousta siirrettävän.
Useassa puheenvuorossa tuotiin kuitenkin esiin se, ettei
seurakunnassa ole ollut käytäntönä lähettää pöytäkirjanotetta,
mikä käytäntö eroaa ehkä kuntapuolen päätöksenteosta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Puheenjohtaja totesi, ettei kokouksen siirtämistä ei ole kannatettu.
Päädyttiin hyväksymään kirkkovaltuuston esityslistan esitysmuoto
ja jatkamaan kokousta.
Todettiin myös, että kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat
hyväksymisen jälkeen julkisesti nähtävänä ja verkossa
www.ukisrk.fi –sivustolla.
Kirkkoherra luki vielä kaikille ääneen kirkkoneuvoston pöytäkirjan
asiaa koskevan pykälän sellaisenaan.
Puheenjohtaja selvitti, että kirkkovaltuustossa kirkkoneuvosto
toimii esittelijänä, joten esittelyn pitää olla täsmällinen ja siihen
pitää vastaisuudessa kiinnittää huomiota. Koska esittelijä on
toimielin, se ei ole läsnä selittämässä suusanallisesti valmistelua
tai esimerkiksi muuttamassa omaa esitystään. Esim. kirkkoherra
ei voi toimia esittelijänä kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston
puolesta, siksi virallinen kirjallinen asian esittely ja kirjallinen
päätösesitys on oikeastaan välttämättömyys.
Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun. Liite 3 § 34

Esitykset
Kirkkoneuvoston esityksestä (kohta 1) poiketen Olli Laivo esitti,
että talouspäälliköksi valitaan Päivi Viirros.
Äänestys
Aloitettiin suljettu lippuäänestys, jossa kirkkovaltuutetuilla oli
mahdollisuus äänestää talouspäälliköksi ketä tahansa hakijaksi
ilmoittautunutta.
Ääntenlaskijat Tytti Hyytiä ja Sinikka Kallio jakoivat äänestysliput
kirkkovaltuutetuille (27).
Äänestystulos:
yhteensä 27 ääntä annettiin, näistä:
 Tuija Lankinen sai 19 ääntä
 Päivi Viirros sai 8 ääntä
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Kirkkoneuvoston esityksestä (kohta 2) ei käyty keskustelua eikä
tehty vastaehdotusta, joten vaali sen osalta oli yksimielinen.

Päätös

1) Äänestyksen perusteella kirkkovaltuuston päätti valita
pätevyytensä, kokemuksensa ja haastattelussa osoittamansa
sopivuuden perustella Kalliolan Kannatusyhdistys ry talousjohtaja
Tuija Lankisen Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikön
virkaan, alkaen hänen kanssaan sovittavana aikana, kuitenkin
viimeistään 1.4.2015 lukien.
Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
2) valitun mahdollisen kieltäytymisen vuoksi kirkkovaltuusto
päätti valita varalle Päivi Viirroksen.
On muutoksenhakuoikeus.
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35§
ILMOITUSASIAT

HUOM! Rakennemuutoskeskusteluihin liittyvän Rovastikunnallisen
seminaarin päivä on muuttunut, uusi päivä on torstai 12.3.2015 klo 18-20,
Laitilan seurakuntatalo, Pappilantie 1:
-

kaikille avoin
alustajana piispa Kaarlo Kalliala
Seurakuntien rakennemuutokset – menetys vai mahdollisuus
keskusteluteemat: tilanteeseen verrattuna?
 mitkä ovat välttämättömät toiminnot/palvelus ja asiat, joiden tulisi
säilyä seurakunnassa mahdollisen rakennemuutoksen jälkeenkin?
 Mistä halutaan ehdottomasti pitää kiinni, kun ajatellaan aikaa
mahdollisen rakennemuutoksen jälkeen?
 Mitä mahdollisella rakennemuutoksella on mahdollista saavuttaa ja
mitä sillä mahdollisesti menetetään nykyiseen tilanteeseen
verrattuna?
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36 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku, liite nro 1 § 36 liitetään pöytäkirjaan.

37 §
PÄÄTÖSRUKOUS
Puheenjohtaja piti päätösrukouksen.
38 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.20.

Vesa Kiertokari
puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tytti Hyytiä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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