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KOKOUKSEN AVAUS
Kn 65 §

Kokouksen avaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kirkkolain mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla
on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä.
Päätösehdotus:
Tästä kokouksesta on kirkkoneuvoston jäsenille ilmoitettu lähettämällä esityslista ja
kokouskutsu 6.6.2019. Kokous katsotaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus
todetaan kokouksen alussa läsnä olevien kirkkoneuvoston jäsenten mukaan. Läsnä olevat
näkyvät alkusivulla.
Päätös: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kn 66 §

Kirkkolain mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Listan mukaan vuorossa ovat Timo Karunen ja
Kaisa Kirkko-Jaakkola. Pöytäkirja tarkastetaan heti.
Päätös: Pöytäkirjantarkistajaksi valittiin Timo Karunen ja Kaisa Kirkko-Jaakkola.
Pöytäkirja tarkastetaan heti.

PÄÄTETÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kn 67 §

Kirkkoneuvosto päättää kunkin kokouksen alussa työjärjestyksestä.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy työjärjestyksen lisättynä rippikoulumaksuasialla.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
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SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.4. 2019 pyytää Turun tuomiokapitulilta lupaa
täyttää seurakuntapastorin virka 50 % viranhoitovelvollisuudella 1.9.2019-31.12.2020.
Tuomiokapituli on käynnistänyt viran haun 22.5.2019 alla olevan hakuilmoituksen
mukaisesti:
”Uudelta seurakuntapastorilta odotamme innostunutta ja ahkeraa työnotetta, kykyä itsenäiseen
työskentelyyn ja yhteistyötaitoja. Huumorintajusta ei ole haittaa.
Tehtävien hoitaminen edellyttää auton käyttöä ja valmiutta liikkua seurakunnan alueella.
Virka ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen työalaan, vaan koostuu laaja-alaisesta
seurakuntatyöstä.
Seurakunnassa on vireä ja eteenpäin katsova työyhteisö, joka odottaa innolla uuttaa tekijää
tiiminsä jäseneksi. Myös vihkimystä odottavat otetaan huomioon.
Ennen tehtävien vastaanottamista on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen esteetön
rikosrekisteriote ja lääkärintodistus. Virassa on 4 kuukauden koeaika.
Hakijoiden on hyvä varautua haastatteluun 19.6.2019 Punkalaitumella.
Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen (50%)
(1348,45e +mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa, mikä perustuu henkilön työkokemukseen)”

Viran valintaa valmistelemaan valittiin työryhmä, joka ensin 10.6.2019 valitsi hakemusten
perusteella 6 hakijaa haastatteluun ja sitten 19.6.2019 haastatteli kysymyslomakkeen
perusteella valitut hakijat ja teki esityksen valittavasta seurakuntapastorista
kirkkoneuvostolle. Ehdokkaista on laadittu yhteenveto, joka on lähetetty kirkkoneuvoston
jäsenille. Valinnan jälkeen kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia antamaan
viranhoitomääräyksen valitulle hakijalle.
LAVA: Seurakuntapastorin tehtävän välttämätön perusvaatimus on kyky kohdata eriikäisiä ihmisiä. On tärkeää, että tämä taito varmistetaan virantäytössä sekä valinnassa että
tehtäväkuvaa laadittaessa lapsien, nuorten ja perheiden näkökulmasta
Päätösehdotus: Hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella ja työryhmän esityksestä
kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää pyytää viranhoitomääräystä Anna
Markkaselle Punkalaitumen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 50 %:n
viranhoitovelvollisuudella ajaksi 1.9.2019 – 31.12.2020. Varalle päätetään esittää John
Anderssonia. Koska virkaan valittavalta vaaditaan hyväksyttävä selvitys terveydentilasta
ja rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote, päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes
virkaan valittu on toimittanut selvityksen terveydentilasta ja rikosrekisteriotteen.
Päätös: Kirkkoneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Anna
Markkaselle Punkalaitumen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 50 %:n
viranhoitovelvollisuudella ajaksi 1.9.2019 – 31.12.2020. Varalle päätetään esittää John
Anderssonia. Koska virkaan valittavalta vaaditaan hyväksyttävä selvitys terveydentilasta ja
rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote, päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes
virkaan valittu on toimittanut selvityksen terveydentilasta ja rikosrekisteriotteen.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta … valmistelua
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MUUT ASIAT
a) PUNKALAITUMEN RIPPILEIRIN HINTA MUIDEN SEURAKUNTIEN
JÄSENILLE
Punkalaitumenlaisilta rippikoululaisilta rippileirin hinta on 200,-. Kirkkoherra esittää,
että muiden seurakuntien jäseniltä rippileirin hinta on 285,-.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kn 70 §

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 19:02 ja antaa valitusosoituksen.
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