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142 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 25.10.2019 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat, luettelo sivulla
yksi.
ESITYS (kirkkoherra):
1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS:
1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
143 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen torstaina 31.10.2019. Tarkastettu pöytäkirja on
nähtävänä taloustoimistossa 1.11. - 18.11.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joonas Heikkilä ja Lasse J. Lilja
144 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
145 § Avustuspyyntö Vuohiniemen rukoushuoneen kattoremonttiin
Renkajärven suojeluyhdistys ry on lähettänyt avustuspyynnön (liite 1) 8.10.2019 koskien
Vuohiniemen rukoushuoneen kattoremonttia. Vuohiniemen rukoushuone on rakennettu 1937
ja se siirtyi Renkajärven suojeluyhdistykselle 2014. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
myi tuolloin heille tarpeettoman kiinteistön, ja Vuohiniemen kyläläiset lahjoittivat sen
suojeluyhdistyksen omistukseen. Rukoushuoneen huopakate vaatii uusimista ja se on päätetty
vaihtaa lukkosaumatuksi peltikatoksi. Samassa yhteydessä kunnostetaan myös
ulkorakennuksen katto. Hankkeeseen haetaan EU:n rahoitusta jonka lisäksi lahjoituksilla ja
varainhankinnalla kerättäväksi jää noin 10 000 €. Renkajärven suojeluyhdistys hakee 3 000
euron avustusta katon kunnostukseen Hattulan seurakunnalta.
Hattulan seurakunta järjestää Vuohiniemen rukoushuoneessa jumalanpalveluksen noin neljä
kertaa vuodessa. Toimintaa tuetaan vuosittain talousarvio-avustuksella (750 € v. 2019) sekä
kolehtivaroin. Vuohiniemen rukoushuone on vuosikymmeniä ollut osa Hattulan seurakunnan
toimintaa ja tärkeä paikka jossa kohdata seurakuntalaisia Vuohiniemen alueelta.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto myöntää Renkajärven suojeluyhdistys ry:lle 3 000
euron avustuksen kirkkoneuvoston käyttövaroista vuonna 2020 Vuohiniemen rukoushuoneen
katon kunnostukseen.
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PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto myönsi Renkajärven suojeluyhdistys ry:lle 3 000 euron avustuksen
kirkkoneuvoston käyttövaroista vuonna 2020 Vuohiniemen rukoushuoneen katon
kunnostukseen.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

146 § Emäntä-vahtimestarin valinta
Talouspäällikkö joutui asian kiireellisyydestä johtuen laittamaan tehtävän avoimeksi
4.10.2019 ja ilmoitti asiasta kirkkoneuvoston jäsenille samassa yhteydessä. Hakuilmoitus
julkaistiin Oikotiellä, kirkon rekrytointisivuilla, seurakunnan omilla nettisivuilla sekä
kaupunkiuutisissa.
Tehtävään toivottiin soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai vastaavaa työkokemuksella hankittua
ammattitaitoa. Työtehtäviin kuuluu emännän, siivoojan sekä vahtimestarin tehtävät
seurakunnan eri toimipisteissä. Tehtävän hoito edellyttää asiakaspalvelulähtöistä
asennetta, yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hakijalta edellytetään
vähintään 18 vuoden ikää, joustavuutta, asiakaspalvelutaitoa sekä it-osaamisen perusteita.
Kirkkoneuvosto päätti 23.10.2019 (KN 12, 133 §), että emäntä-vahtimestari palkataan
toistaiseksi voimassaolevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen. Samassa yhteydessä
päätettiin, että talouspäällikkö ja kirkkoherra hoitavat hakuprosessin ja tekevät
kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta henkilöstä. Valittavan henkilön tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta, hygieniatodistus sekä salmonellatodistus.
Palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 402 mukainen ja
tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika
Emäntä-vahtimestarin tehtäviin pääasiallisesti kuuluu seurakunnan tilaisuuksien ja leireihin
liittyvien ruokailujen ja tarjoilujen järjestäminen sekä seurakunnan eri toimipisteiden tilojen
puhtaudesta ja siisteydestä huolehtiminen.
Työntekijän työpaikalla tarkoitetaan kiinteää toimipaikkaa, jossa tai josta käsin työntekijä
säännönmukaisesti hoitaa työhönsä kuuluvia tehtäviä, jossa hän säilyttää työssä
käyttämänsä asusteet tai työvälineet taikka josta hän hakee työmääräykset. Emäntävahtimestarin työ painottuu kesäaikaan Tömäjärven leirikeskukseen ja muuna aikana
seurakunnan Parolassa ja Pappilanniemessä sijaitseviin toimipisteisiin.
Määräaikaan mennessä tehtävään tuli 16 hakemusta, joista yksi ilmoitti myöhemmin, ettei
ole käytettävissä. Talouspäällikkö ja kirkkoherra kutsuivat haastatteluun 6 henkilöä.
Haastattelut pidettiin 24., 29.-31.10.2019 Pappilanniemessä. Jokaiselle haastattelulle oli
varattu n. 30 minuuttia, jonka aikana kaikille hakijoille esitettiin samat kysymykset. Kaikissa
haastatteluissa oli läsnä sekä talouspäällikkö että kirkkoherra. Lopullinen arviointi suoritettiin
viimeisen haastattelun jälkeen. Tavoitteena oli ehdottaa tehtävään valittavaksi
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivinta ja parhaaseen tehtävänhoitoon pystyvää
henkilöä. Hakemusasiakirjat nähtävillä kokouksessa.
Haastattelujen, ennakkotietojen ja kokemuksen perusteella hakijoista laadittiin vertailu,
jossa painotettiin hakijan yhteistyökykyä ja asiakaspalveluhenkisyyttä sekä halua itsensä ja
työyhteisönsä kehittämiseen.
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Talouspäällikön ja kirkkoherran näkemys on, että Hannele Tuomisto on hakijoista sopivin
avoinna olevaan tehtävään. Perusteluna Hannele Tuomiston vahva kokemus vastaavista
tehtävistä sekä motivaatio kehittää emäntä-vahtimestarin tehtävää. Sekä hakemus että
haastattelu vahvistivat käsitystä Hannelen vahvoista työyhteisö- ja vuorovaikutustaidoista.
Varalle esitettiin valittavaksi samoin perustein Päivi Lehtonen.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ottaa Hannele Tuomiston vakituiseen
kokoaikaiseen emäntä-vahtimestarin tehtävään ja varalle valitaan Päivi Lehtonen. Palkkaus
on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 402 mukainen ja tehtävässä on
kuuden kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilasta, hygieniatodistus sekä salmonellatodistus.
Emäntä-vahtimestarin työpaikka on elokuu-huhtikuu Pappilanniemi ja touko-heinäkuu
Tömäjärven leirikeskus.
ASIAN KÄSITTELY: Kirkkoneuvosto tutustui hakemusasiakirjoihin ennen kokousta ja
kokouksen aikana ja viranhaltijoiden haastatteluiden perusteella tekemään
vertailutaulukkoon (salassa pidettävä). Keskustelun ja asiakirjoihin tutustumisen jälkeen
kirkkoneuvoston jäsen Nina Aitola esitti tehtävään valittavaksi Päivi Lehtosta ja varalle
valittavaksi Hannele Tuomistoa. Katri Erkamo ja Lasse J. Lilja kannattivat esitystä.
Suoritettiin äänestys. Talouspäällikön esitys sai 2 ääntä ja Nina Aitolan esitys 5 ääntä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi Päivi Lehtosen vakituiseen kokoaikaiseen emäntävahtimestarin tehtävään ja varalle valittiin Hannele Tuomisto. Palkkaus on kirkon yleisen
palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 402 mukainen ja tehtävässä on kuuden kuukauden
koeaika. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta,
hygieniatodistus sekä salmonellatodistus.
Emäntä-vahtimestarin työpaikka on elokuu-huhtikuu Pappilanniemi ja touko-heinäkuu
Tömäjärven leirikeskus.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
147 § Muut asiat
Ei muita asioita.
148 § Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella
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149 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Virsi

