HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Kokous
Aika
Paikka

PÖYTÄKIRJA
Nro 6 – 2019
6.5.2019 kello 19.00 – 19.35
Tömäjärven leirikeskus
Läsnä
X
X
X
X
X
X
X

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Järvinen Virpi
Lilja Lasse J
Aitola Nina
Erkamo Katri
Heikkilä Joonas
Suomaa Jussi
Ylitalo Leila

Kirkkovaltuuston pj.
Kirkkovaltuuston varapj.

Heikkilä Taina
X
Nykänen Arto (ilmoitti esteestä 29.4.19)

Pöytäkirjanpitäjä

Kymäläinen Tia

Varajäsenet

-

Asiat

73 § -79 §

Poissa

X

X

Allekirjoitukset
_____________________
Virpi Järvinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_____________________
Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

6.5.2019

_____________________
Leila Ylitalo

_____________________
Katri Erkamo

Nähtävänä

Taloustoimistossa 7.5. – 20.5.2019

Todistaa

______________________

2
HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja 6.5.2019
Nro 6/2019

73 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 30.4.2019 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.
74 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 6.5.2019. Tarkastettu pöytäkirja on
nähtävänä taloustoimistossa 7.5. – 20.5.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leila Ylitalo ja Katri Erkamo.
75 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
76 § Henrietta Aitto-ojan palkkaaminen lastenohjaajan tehtävään 15.8.2019-31.5.2020
Varhaiskasvatukseen on tarve palkata lastenohjaaja ensi toimintakaudesta alkaen
lastenohjaaja Heidi Rossin 1.8.2019 tapahtuvan eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Lastenohjaajan työnkuvaan kuuluu päiväkerhon suunnittelua ja ohjaamista,
päiväkotivierailuja sekä lapsi- ja perhetyön tapahtumien suunnittelua ja toteutusta työajan
ollessa 30 tuntia viikossa. Työsuhde on suunniteltu määräaikaiseksi 15.8.2019-31.5.2020,
jonka jälkeen jatkosta päätetään erikseen. Palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen.
Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterialain 6 § 2
momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
Lastenohjaajan työsuhteeseen ei ole ehdotonta pätevyysvaatimusta, mutta piispainkokous
on antanut suosituksen seurakunnan lastenohjaajan tehtävään kelpoistavasta tutkinnosta.
Piispainkokouksen 9.9.2009 tekemän päätöksen mukaan lastenohjaajan tehtävään on
suositeltavaa edellyttää 120 opintoviikon laajuinen lapsi- ja perhetyön perustutkinto, joka
sisältää erikseen määritellyt 35 opintoviikkoa teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön
liittyviä opintoja. Lisäksi kelpoisuuden antaa piispainkokouksen määrittelemät kirkon
nuorisotyönohjaajan tutkinnot sekä eräät muut tutkinnot erikoistumisopintoineen.
Lapsityössä on tällä hetkellä kolme lastenohjaajaa toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa. Jokainen työsuhteista on osa-aikainen (kaksi 34,5 tuntia/viikko, 90 %, yksi
32,5 tuntia/viikko, 86%). Lisäksi lastenohjaajat lomautetaan kesäaikoina toiminnan
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keskeytymisen vuoksi. Lomautusajat vaihtelevat vuosiloman määrästä ja tehtävästä johtuen
noin 5 viikosta 8 viikkoon.
(Henrietta Aitto-ojan työkokemus ja koulutus nähtävillä alkuperäisessä pöytäkirjassa.)
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto ottaa Henrietta Aitto-ojan määräaikaiseen lastenohjaajan
toimeen 15.8.2019-31.5.2020 30 h/vko työajalla pääasiallisena työpaikkana päiväkerhotila
Puuhis. Palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen. Valitun tulee esittää lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterialain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto ottaa Henrietta Aitto-ojan määräaikaiseen lastenohjaajan
toimeen 15.8.2019-31.5.2020 30h/vko työajalla pääasiallisena työpaikkana päiväkerhotila
Puuhis. Palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen. Valitun tulee esittää lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterialain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

77 § Muut asiat
Ei muita asioita.
78 § Ilmoitusasiat
1. Joonas Oja on esittänyt kirkkoherralle valinnan ehtona olleen rikosrekisterilain
6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen, josta ei ilmennyt estettä
toimia nuorisotyönohjaajana.
2. Kirkkoherra on tehnyt muutoksen kolehtisuunnitelmaan pyhäpäivän 12.5.2019
kohdalle. Kolehti kerätään Raamattujen ja Uusien testamenttien
painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin,
vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa Suomen Gideonit
Gideoniterna i Finland ry:n kautta. Kirkkoneuvoston hyväksymän
kolehtisuunnitelman mukainen kolehtikohde on Tuomasmessujen ja muiden
erityismessujen järjestämiseen Tuomasyhteisön kautta.
3. Kesäkuun kirkkoneuvoston kokouksen ajankohtaa aikaistettiin viikolla, uusi
ajankohta 5.6.2019 klo 16:00.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
79 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
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PÄÄTÖS: Annetaan valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

Virsi

