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88 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 27.5.2019 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.
89 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 5.6.2019. Tarkastettu pöytäkirja on
nähtävänä taloustoimistossa 6.6. - 20.6.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse J. Lilja ja Nina Aitola.
90 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
KÄSITTELY: Poistettiin pykälä 93 § ja lisättiin ilmoitusasioihin kohta 2.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi.
91 § Seurakuntamestarin valinta
Kirkkoneuvosto päätti (2/2019, 21 §) esittää kirkkovaltuustolle suntion viran johtosäännön
kumoamista ja antoi kirkkoherralle ja talouspäällikölle tehtäväksi kartoittaa kiinteistöpuolen
ja suntion tehtäviä sekä mahdollisuuksia muuttaa suntion virka seurakuntamestarin
tehtäväksi laajennetulla työnkuvalla. Kirkkovaltuusto kumosi suntion viran johtosäännön
(2/2019, 18 §). Kirkkoneuvosto päätti (5/2019, 63 §) yhdistää suntion ja
hautausmaanhoitajan tehtävät ja julistaa seurakuntamestarin tehtävän avoimeksi.
Seurakuntamestarin tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen.
Tehtäväkohtainen peruspalkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmään 402. Esimiehenä
toimii talouspäällikkö. Hengellisiä/kirkollisia toimituksia koskevissa asioissa työnohjaus:
kirkkoherra. Kehityskeskusteluun osallistuvat kummatkin viranhaltijat yhdessä.
Seurakuntamestarin töihin sisältyy suntion työt jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa
toimituksissa sekä vahtimestarin, kiinteistönhoitajan, siivoojan, seurakuntapuutarhurin,
hautausmaanhoitajan ja haudankaivajan työtehtäviä. Tehtävät määritetään tarkemmin
tehtävänkuvauksen yhteydessä. Tehtävään edellytetään seurakunta- ja hautauspalvelualan
ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai vastaavaa työkokemusta
suntion tehtävistä. Kiinteistöhoidon osaaminen tai sitoutuminen/valmius siinä tarvittavien
taitojen opetteluun luetaan eduksi.

3
HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja 5.6.2019
Nro 8/2019

Määräaikaan mennessä tehtävään saapui 8 hakemusta. Talouspäällikkö ja kirkkoherra
kävivät hakemukset läpi 26.5.2019 ja tekivät hakemusten tietojen perusteella koosteen
hakijoista. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 27.5.2019 kolme hakijaa: Jukka
Kolehmainen, Harri Poutanen ja Paula Riekki. Haastattelut pidettiin 5.6.2019. Haastattelut
toteutettiin käyttäen kirkkoneuvoston laatimaa haastattelukysymyslistaa ja paikalla oli
pöytäkirjan sivulla 1 luetellut läsnäolijat. Jokaiselle haastateltavalle esitettiin samat
kysymykset.
Haastattelujen, ennakkotietojen ja kokemusten perusteella hakijoista laadittiin arviointi, joka
on muutoin salassa pidettävää, mutta asianosaisjulkista tehtävään hakeneille (liite 2).
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto valitsee Paula Riekin seurakuntamestarin tehtävään
ja varalle valitaan Harri Poutanen. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen.
Tehtäväkohtainen palkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmä 402 ollen sen peruspalkka.
Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika ja tehtävään valitun tulee esittää
lääkärintodistus terveydentilastaan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntamestarin tehtävään Paula Riekin. Varalle valittiin
Harri Poutanen. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Tehtäväkohtainen
palkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmä 402 ollen sen peruspalkka. Tehtävässä on
kuuden (6) kuukauden koeaika ja tehtävään valitun tulee esittää lääkärintodistus
terveydentilastaan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

92 § Pastori Tiina Heinon anomus virkavapaudesta
Pastori Tiina Heino on toimittanut kirkkoneuvostolle 5.6.2019 päivätyn anomuksen, jossa
hän anoo palkatonta virkavapautta seurakuntapastorin virasta ajalle 1.8.2019- 31.1.2020
toisen viran hoitamista varten (liite 3).
Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli myöntää kahta kuukautta pidemmän
virkavapauden seurakunnan papinviran haltijalle. Milloin papinviranhaltija pyytää
virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan
vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6, 8-9 §).
Kirkkoneuvosto on suhtautunut myönteisesti aikaisempiin enintään vuoden pituisiin
virka/työvapaahakemuksiin, kun on kysymys toisen tehtävän hoitamisesta.
Pastori Tiina Heinon työalavastuuna on rippikoulutyö. Virkavapauden ajan nämä tehtävät
jaetaan muun papiston kanssa.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavan
lausunnon koskien pastori Tiina Heinon anomusta palkattomasta virkavapaudesta toisen
viran hoitamista varten ajalle 1.8.2019.-31.1.2020.
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PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavan
lausunnon koskien pastori Tiina Heinon anomusta palkattomasta virkavapaudesta toisen
viran hoitamista varten ajalle 1.8.2019.-31.1.2020.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
93 § Muut asiat
Ei muita asioita.
94 § Ilmoitusasiat
1. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 04/2019. Vertailuryhmä on muodostettu
kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta (liite 1).
2. Kirkkoherra on anomuksesta keskeyttänyt Paula Suutarin määräaikaisen työsuhteen
suntion tehtävässä 10.6.2019 alkaen.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
95 § 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)
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