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KOKOUSAIKA
Tiistaina 21.4.2015 klo 18.00-19.08
______________________________________________________________________
KOKOUSPAIKKA
Keskustan seurakuntatalo, tornisali
______________________________________________________________________
Läsnä jäsenet:
Salomäki Matti, pj
Kivisaari Pekka
Rintaniemi Tapio, vpj
Kuntsi Marjanne
Haukkala Pentti
Latomäki Ulla
Hietala Heikki
Pulli Tuomas
Holma Jaana
Malkamäki Seppo, varajäsen
Kallio Kirsti
______________________________________________________________________
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Lemettinen Pentti, kirkkovaltuuston pj
Saarenpää Maria, kirkkovaltuuston varapj
Isoniemi Riitta, vs. talousjohtaja
______________________________________________________________________
ASIAT
§§:t 73–84
______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS

Matti Salomäki
Riitta Isoniemi
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
______________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Lapualla

Pekka Kivisaari

päivänä huhtikuuta 2015

Marjanne Kuntsi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.4.–11.5.2015 ja sen
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.
Todistaa viran puolesta
_________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
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73 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
74 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajille
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

75 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa
tarkastusvuorossa ovat Pekka Kivisaari ja Marjanne Kuntsi.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 27. huhtikuuta 2015
kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä
olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 27.4–
11.5.2015 välisenä aikana.
Esitys, Tuomiorovasti:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Pekka
Kivisaari ja Marjanne Kuntsi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka
Kivisaari ja Marjanne Kuntsi.

76 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys, Tuomiorovasti:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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Esitys, Tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
-

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
 virkavapaus / 27.3.2015 § 31
 työtuntien korvaaminen / 27.3.2015 § 32
 lastenohjaajan sijainen / 31.3.2015 § 33
 palkaton virkavapaus / 3.4.2015 § 34
 palkaton virkavapaus / 3.4.2015 § 35

-

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
 palvelusaikakertymä / 25.3.2015 § 22

-

Vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökset
 teologiharjoittelijan palkka / 31.3.2015 § 1
 toimistosihteerin sijaisen palkka 31.3.2015 § 2
 työloma (lomarahan vaihto vapaaksi) / 1.4.2015 § 3
 irtaimistoluetteloiden hyväksyminen / 1.4.2015 § 4
 palvelusaikakertymä / 7.4.2015 § 5

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:


9/2015 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2015

-Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
-

Päätös, Kirkkoneuvosto:
Merkittiin tiedoksi.
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78 § SEURAKUNTAPAPIN SIJAISEN VALINTA
Kappalainen Marja-Liisa Leskelä siirtyy 50 % osa-aika eläkkeelle 1.9.2015
alkaen. Hänen sijaisekseen on valittu seurakuntapastori Riina Antila jo
1.8.2015 alkaen 100 % työosuudella ja 1.9.2015 alkaen 50 % työosuudella.
Antilalle myönnettiin virkavapaus äitiyslomaa varten 6.7.2015 alkaen. Kirkkoneuvostossa päätettiin pyytää virkamääräys Antilan sijaisuutta hoitavalle
papille jo 15.6.2015 alkaen, kun seurakunnassa on em. syistä ja samaan aikaan osuvien rippileirien ja vuosilomien takia pulaa työvoimasta.
Tuomiokapitulissa on periaatteena työllistää ensin jo vihityt papit. Vasta
sen jälkeen vihitään uusia pappeja. Tuomiokapitulissa pappien rekrytointeja hoitaa hiippakuntasihteeri Jussi Peräaho. Hänen mukaansa hiippakunnassa ei tällä hetkellä ole tarjota työtöntä, vihittyä pappia hoitamaan sijaisuutta. Edellisessä kokouksessa oli esillä sairauden takia ennenaikaiselle
eläkkeelle jäänyt pappi, mutta tämän hetken työtilanteessa tuntuisi paremmalta tarjota mahdollisuus työttömälle teologian maisterille.
Tuomiokapituliin on ilmoittautunut nelisenkymmentä teologian maisteria
vihkimystä varten. Kirkkoneuvostossa 24.3.2015 päätettiin hakea työntekijää sijaisuuteen tuomiokapitulin sisäisen haun kautta 8.4.2015 mennessä.
Haastetteluryhmäksi valittiin johtoryhmä sekä seurakuntatoiminnan työryhmän puheenjohtaja. Haastatteluryhmä haastattelee hakijat tai osan
niistä ennen kokous ja tuo esityksen viimeistään kokoukseen. Yhteenveto
hakijoista (liite).
Seurakuntapapin sijaisen virkaa hakivat tuomiokapitulin järjestämän sisäisen haun kautta seuraavat: Erkkilä Jukka, Joensuu, Kallioranta Klaus, Lappeenranta, Latvatalo Marja-Liisa, Isokyrö, Metso Virpi, Espoo, Myftari Tuulia, Jyväskylä, Ojala Risto, Kuhmoinen, Ronkainen Helena, Helsinki, Saha
Jari, Espoo, Tausta Anna, Jyväskylä, Virkamäki Karoliina, Nurmo. Hakemuksessa haettiin pappia yleiseen seurakuntatyöhön sekä erityisesti jumalanpalveluselämän vastuualueen hoitajaksi. Papereiden perusteella haastatteluun 14.4.2015 kutsuttiin Latvatalo, Myftari ja Virkamäki.
Seurakuntaan haetaan pappia tehtävään, johon kuuluu yleistä seurakuntatyötä sekä seurakuntatoiminnan työryhmän sihteerin tehtävät sekä erityisesti vastuu jumalanpalveluselämän ja yleisen seurakuntatyön suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä toisten työntekijöiden kanssa.
Kaikki haastateltavat osoittautuivat haastattelun perusteella motivoituneiksi ja innostuneiksi kyseiseen tehtävään. Haastattelun perusteella haastatteluryhmä päätyi esittämään TM Karoliina Virkamäkeä seurakuntapapin
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viransijaiseksi. Hänen vahvuutenaan on erityisesti (Nurmossa kasvaneena) alueen kirkollisen elämän tuntemus, kokemus työskentelystä Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnassa (teologiharjoittelu), kiinnostus jumalanpalveluselämän kehittämiseen sekä perhetilanteesta avautuva mahdollisuus sitoutua 50 %:een tehtävään. Vahvuutena hänellä oli myös musikaalisuus, kokemus jumalanpalveluselämästä, seuratoiminnasta ja rippikoulutyöstä. Luonteeltaan hän vaikutti helposti lähestyttävältä ja erilaisiin tilanteisiin sopeutuvalta.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto antaa Karoliina Virkamäelle kutsun Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaan papin tehtävään ja esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa pappisvihkimyksen ja sen jälkeen virkamääräyksen Karoliina Virkamäelle Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaan seurakuntapapin
tehtävään 15.6.-31.8. ja 50 % kappalaisen virkaan 1.9.2015-16.5.2016.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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79 § KAARANMÄNNIKÖN LEIRIKESKUKSEN EMÄNNÄN VALINTA
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on ollut avoimena leirikeskuksen osaaikaisen emännän paikka 1.5.2015 alkaen. Leirikeskuksen emännän tehtäviin kuuluvat mm. ruuanvalmistus ja muut keittiön tehtävät, tilojen siivous,
vahtimestarin tehtävät sekä avustavat talonmiestehtävät. Emännän odotetaan olevan käytettävissä tarvittaessa myös muissa seurakunnan toimipisteissä.
Valittavalta emännältä odotetaan keittiöalan soveltuvaa tutkintoa, käytännön työkokemusta, asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta työaikojen suhteen. Leirikeskuksen emännän työaika on keskimäärin 22 h/vko (58 %).
Hakijoita oli yhteensä 2 kpl (liite), joista haastateltiin Oona Hamm. Johanna
Silvonen perui haastatteluun tulemisensa.
Oona Hammilla on tuore alan soveltuva koulutus. Haastatteluryhmä luonnehtii hakijaa luotettavan oloiseksi henkilöksi, jolla on halu tehdä annetut
työt loppuun saakka. Riittävän tuen ja opastuksen varmistamiseksi seurakuntatalon emäntä Kerttu Kultti on lupautunut perehdyttämään uutta
työntekijää leirikeskuksen toimintaan. Leirikeskuksen henkilöstössä on ollut
runsaasti vaihtuvuutta, ja haastatteluryhmä totesi sitoutumisen tehtävään
todennäköisemmäksi, jos paikka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
työsuhteena.
Esitys, vs. talousjohtaja:
Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että kirkkoneuvosto
1) valitsee leirikeskuksen emäntä-siivoojan tehtävään Oona Hammin
2) edellyttää häneltä hyväksyttävää todistusta terveydestä
3) toteaa, että virantäyttöön sovelletaan 4 kk:n koeaikaa
4) toteaa, että tehtävän palkkaus on palkkaluokan 303 mukainen
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kohdat 1-4 esityksen mukaan.
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80 § MAANVUOKRASOPIMUS SIMPSIÖN VILJELYSMAAN OSALTA
Valmistelija vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan omistuksessa on Simpsiön hautausmaan
läheisyydessä viljelysmaata n. 3,6 ha + n. 1,7 ha. Ne ovat olleet vuokrattuna
jo pidemmän aikaa Panulan tilalle.
Kirkkoneuvosto on päättänyt 4/2014 kokouksessaan, että vuokrasopimus
tehdään ainoastaan viljelykaudelle 2014, ja että vuokrasopimus kilpailutetaan vuoden 2015 alussa jatkon osalta.
Puistopäällikkö Juha Ylisen mukaan hautausmaalla ei ole välitöntä laajennustarvetta, mutta vuokrasopimus on syytä tehdä vain muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Lähivuosina selkiytyy todennäköisesti hautausmaan laajennustarve.
Kiinteistötyöryhmä esittää, että vuokrasopimus tehdään 2-3 vuodeksi kerrallaan. Vuokrausilmoitus laitettiin tiistain 14.4.2015 Lapuan Sanomiin, että
kaikilla halukkailla viljelijöillä on mahdollisuus tehdä tarjous.
Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 24.4.2015, joten ne eivät ole vielä käytettävissä tässä neuvoston kokouksessa. Viljelijöillä olisi hyvä olla keväällä
mahdollisimman varhain tieto viljelyksessään olevista lohkoista, jonka
vuoksi myös vuokrasopimus tulisi tehdä mahdollisimman pian, eikä siirtää
asiaa päätettäväksi seuraavaan neuvoston kokoukseen. Vuokrasopimus tulee koskemaan myös tukioikeuksia, ja tuleva viljelijä sitoutuu viljelemään
lohkoja niin, että tukioikeudet säilyvät.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa vs. talousjohtajan tekemään viljelysmaista vuokrasopimuksen korkeimman tarjouksen tehneen viljelijän kanssa.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Vuokrasopimus tehdään
3 vuoden ajaksi eli 31.12.2017 saakka.
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81 § KUMURIN TAISTELUN MUISTOMERKKI
Maanpuolustusjärjestöt ovat toteuttamassa muutamien kuntien ja seurakuntien tuella muistomerkkiä jatkosodan alussa käydyn taistelun muistoksi
Kiteen Valkeavaaralle. Siellä taisteli Etelä-Pohjanmaan kunnissa perustettu
jääkärirykmentti 16, komentajana jääkärieversti Matti Laurila.
Lapuan reserviupseerikerhon asettama toimikunta pyytää Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaa tukemaan hanketta sopivaksi katsomallaan summalla.
Muistomerkki paljastetaan 12.7.2015. Matti Laurila syntyi Kauhavalla,
mutta kävi koulua Lapualla ja toimi mm. Lapuan suojeluskunnan komppanian päällikkönä ja luottamustehtävissä Lapualla.

Esitys, tuomiorovasti:
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta osallistuu muistomerkin kustannuksiin 200
eurolla.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Pentti Haukkala esitti, että seurakunta osallistuu kustannuksiin 300 eurolla.
Tapio Rintaniemi kannatti Haukkalan esitystä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että seurakunta osallistuu hankkeen kustannuksiin 300 eurolla.
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83 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

-

Tiistenjoen monitoimitalolla jatkuvat ongelmat kuumuuden kanssa. Etenkin
keväällä kun aurinko paistaa matalalta, pääsevät tilat lämpiämään isojen
ikkunoiden kautta liikaa. Kuumuusongelmaa on myös kesäaikana. Aluehallintoviraston tarkastaja on ilmeisesti nyt käynyt paikalla, ja esittänyt että
asia pitää korjata. Yritetään pohtia järkevä tapa asian korjaamiseksi ja palataan tarvittaessa asiaan seuraavassa neuvoston kokouksessa.

-

Lapuan hiippakunnan seurakuntien yhteistyötapaaminen järjestetään helatorstaina 14.5.2015 klo 10-14.30 Ähtärissä. Ruokailujen järjestämisen
vuoksi tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen. Kirkkoneuvostosta mukaan ilmoittautuivat jo Matti Salomäki, Maria Saarenpää sekä Ulla Latomäki. Pyritään menemään yhteiskyydeillä Lapualta.

-

Todettiin lisäyksenä kn 17.2.2015/§ 28 (tiedottajan valinta), että noudatetaan 7.4.2015 aloittaneen tiedottajan kohdalla 4 kk:n koeaikaa.

-

Keskusteltiin muista ajankohtaisista asioista: kirkon katon tilanne, tuomiokapitulin sijaintiin liittyvät uusimmat tiedot, soidensuojeluhanke, jumalanpalvelustiedotus.
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84 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoituksen.
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