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Antti Jaatinen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja 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 22.6.2016, 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:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat
Puheenjohtajan esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Jaatinen ja Aarne Kiiski.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
kokouksen päätyttyä.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Jaatinen ja Aarne Kiiski.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
kokouksen päätyttyä.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan esitys:
Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Diakonian viransijaisuus
KN 9.6.2016 § 71
Talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen on myöntänyt diakoniatyöntekijälle
Heidi Karurannalle hoitovapaata 22.8.2016–5.8.2018. Sitä ennen hän
on vuosilomalla 1.8.–21.8.2016.
Seurakunta julisti haettavaksi diakonian viransijaisuuden 1.8.20165.8.2018. Viransijaisuuden täyttöä valmistelemaan valittiin johtava
diakoniatyöntekijä Mirva Nyman ja pastori Jukka Pohjolan-Pirhonen.
Viransijaisuuden hakuaika päättyi 6.6.2016 klo 15.45.
Viransijaisuutta haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä, joista 22 oli
päteviä. Liitteenä 38 (luottamuksellinen) on yhteenveto hakijoista.
Työryhmä haastatteli seuraavat 7 hakijaa: Nea Kivistö, Arto Leinonen,
Anu Kuokkanen, Varpu Sihvola-Judén, Hanna Nikama, Jaana Rannikko
ja Anna Handroo. Jaana Rannikon haastattelu tehtiin puhelimitse.
Haastattelujen perusteella työryhmä esittää yksimielisesti, että avoinna
olleeseen diakonian viransijaisuuteen valitaan sosionomi-diakoni (AMK)
Anu Kuokkanen Helsingistä 1.8.2016 alkaen.
Anu Kuokkasella on viransijaisuuteen vaadittava pätevyys. Hän on
motivoitunut seurakunnan työhön ja kokee sen kutsumuksenaan. Hän
on persoonaltaan energinen ja valoisa, joka suosittelijan mukaan näkyy
myös hänen tavassaan tehdä diakoniatyötä. Hän osoitti haastattelussa
hyvää ammatillista näkemystä ja pohdintaa hakemaansa
viransijaisuutta kohtaan. Hänen aikaisempi työkokemuksensa ja
diakoniatyön toimintatapojen tuntemus tukevat viransijaisuuden
hoitamista.
Liitteenä 39 on valmistelutyöryhmän pöytäkirja.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita diakonian viransijaiseksi Anu Kuokkanen
2. että virantoimituksen aloittamispäivä on 1.8.2016
3. että viran peruspalkka on 2.413,97€ (vaativuusryhmä 502 +
vaativuusosa 116,71€)
4. että viranhaltijan virkapaikkana on Keravan seurakuntakeskus
5. että valitun on ennen 1.8.2016 esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan
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6. että viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------Anu Kuokkanen irtisanoutui viransijaisuudesta 10.6.2016 päivätyllä
kirjeellä. Työryhmä haastatteli 13.6.2016 Jaana Rannikon, joka oli
aiemmin haastateltu puhelimitse sairauden takia.
Haastattelujen perusteella työryhmä esittää yksimielisesti, että avoinna
olleeseen diakonian viransijaisuuteen valitaan sosionomi-diakoni (AMK,
FM) Nea Kivistö Helsingistä 1.8.2016 alkaen.
Nea Kivistöllä on viransijaisuuteen vaadittava pätevyys. Hän on
motivoitunut seurakunnassa tehtävään diakoniatyöhön ja kokee sen
kutsumuksenaan.
Hän osoitti haastattelussa kypsää diakonista
näkemystä ja ammatillista pohdintaa hakemaansa viransijaisuutta
kohtaan. Hänen aikaisempi koulutuksensa, työhistoriansa ja
persoonansa tukevat diakonian viransijaisuuden tehtävien hoitamista.
Liitteenä 42 on kooste hakijoista (luottamuksellinen) ja liitteenä 43
haastattelutyöryhmän pöytäkirja.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita diakonian viransijaiseksi Nea Kivistö
2. että virantoimituksen aloittamispäivä on 1.8.2016
3. että viran peruspalkka on 2.413,97€ (vaativuusryhmä 502 +
vaativuusosa 116,71€)
4. että viranhaltijan virkapaikkana on Keravan seurakuntakeskus
5. että valitun on ennen 1.8.2016 esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan
6. että viran täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston seuraava kokous on torstaina 18.8.2016 klo 18.00
seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa.
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stipendilahjoituksista.

aikuislukio

8/2016
kiittää

Keravan

seurakuntaa

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.27.
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: 74 päätöskohdat 2-6
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 74 päätöskohta 1
Koska päätöksestä voidaan tehdä Hankintalain 80-83 §:n
mukainen hankintaoikaisu, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät:
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
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Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 74 päätöskohta 1
Hankintaoikaisu
Hankinta-asioissa hankintayksikön päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä
tehtyyn
ratkaisuun
tyytymätön
asianosainen
voi
tehdä
hankintayksikölle
kirjallisen
hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Hankintaoikaisua voidaan käyttää sekä kansallisen kynnysarvon
alittavissa että ylittävissä hankintapäätöksissä.
Pykälät:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Papintie 2-6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 134, 04201 Kerava
Telekopio: 09 4784 8400
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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