Kirkkoneuvosto
Pöytäkirja

9.5.2016

5/2016

Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone, Papintie 2-6, Kerava
Maanantaina 9.5.2016 klo 18.00-18.12

Osallistujat:
Essi Haukkavaara
Ossi Honkasalo (vpj)
Liisa Hynynen
Antti Jaatinen
Aarne Kiiski

Seija Liimatainen (estynyt)
Kalle Makkonen
Marja-Liisa Marviala
Vaito Niinisalo
Saija Ohtonen-Jones

Kirkkovaltuuston edustajat:

Mikko Mäkelä, kirkkovaltuuston pj (estynyt)
Marja-Liisa Nykänen, kirkkovaltuuston vpj

Viran puolesta läsnä:

Ari Autio, kirkkoherra
Pirjo-Riitta Pitkänen, talousjohtaja, sihteeri
Asta Koponen, kirkkoneuvoston siht., poissa

Allekirjoitus
Ari Autio
Puheenjohtaja
Pöytäkirja
on
tarkistettu
neuvotteluhuoneessa

Pirjo-Riitta Pitkänen
Pöytäkirjanpitäjä
9.5.2016

Kalle Makkonen

klo

18.20

seurakuntakeskuksen

Marja-Liisa Marviala

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä
10.5.2016-24.5.2016 klo 8.00-15.45 kirkkoherranvirastossa.

kokouksen sihteeri
Pirjo-Riitta Pitkänen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet
sen jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lisätty
luottamushenkilöiden intraan 29.4.2016, jolloin siitä on lähetetty
kaikille osallistujille sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on
samalla postitettu niille, jotka ovat pyytäneet sen käyttöönsä myös
tulosteena.
Puheenjohtajan esitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin.
Pöytäkirjan tarkastajat
Puheenjohtajan esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seija Liimatainen ja Kalle Makkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
kokouksen päätyttyä.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Makkonen ja Marja-Liisa
Marviala.
Pöytäkirja
tarkastetaan
seurakuntakeskuksen
neuvotteluhuoneessa kokouksen päätyttyä.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan esitys:
Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Nuorisotyönohjaaja Petri Revon irtisanoutuminen
Nuorisotyönohjaaja Petri Repo on 29.4.2016 päivätyllä kirjeellään
ilmoittanut irtisanoutuvansa nuorisotyönohjaajan virasta 6.6.2016
alkaen. Virkasuhde alkoi 1.9.1995.
Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään
yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi
vuotta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä,
jona irtisanominen on annettu tiedoksi. Viranhaltijan suostumuksella
voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua lyhyempää
irtisanomisaikaa. KL 55 §
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee Petri Revon irtisanoutumisen tiedoksi ja
toteaa viimeisen virantoimituspäivän olevan 5.6.2016.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Nuorisotyönohjaajan viran auki julistaminen
Nuorisotyönohjaaja Petri Revon irtosanoutumisen johdosta tulee
6.6.2016 jälkeen avoimeksi jäänyt virka täyttää. Liitteenä 29 on
viranhakuilmoitus.
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei
jäljempänä toisin säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi
julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä
tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin
säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen
julkaisemisesta. KL 6:10
Puheenjohtajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi
27.5.2016 klo 15.45 mennessä liitteen 29 mukaisella ilmoituksella
seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kirkon
sähköisessä rekrytointipalvelussa.
2. Kirkkoneuvosto valitsee viran täyttöä valmistelevan työryhmän:
kirkkoherra Ari Autio, johtava nuorisotyönohjaaja Katri Ahonen
(kokoonkutsuja) ja kirkkoneuvoston jäsen Kalle Makkonen.
Päätös:
1. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
2. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 9.6.2016.
Kirkkoneuvoston kokoukset syksyllä 2016
18.8. / 22.9. / 27.10. / (21.11.) / 1.12.
Kirkkovaltuuston kokoukset syksyllä 2016
8.9. / 6.10. / 15.12.
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.12.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan
oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta
eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Virka- ja työehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen
ehtoja
koskeviin
päätöksiin
(palkkaus,
vuosiloma,
matkakorvaukset, työaika, henkilöstökoulutus) (laki kirkon
virkaehtosopimuksista
1974/968
5
luku
19
§),
työehtosopimuslaki 1946/436), ei voi tehdä oikaisuvaatimusta
tai kirkollisvalitusta.
Pykälät: 59
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 60
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n, hallintolainkäyttölain 5
§:n 2 mom:n, sekä muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24
luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella,
että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 60
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Papintie 2-6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 134, 04201 Kerava
Telekopio: 09 4784 8400
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
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