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Kokousaika
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Kokouspaikka

Seurakuntakeskus, Lähimmäisen kammari

Jäsenet/varajäsenet
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Ahola Mirva
Kangasharju Seppo
Laakso Tapio
Leskinen Maija
Linna Olavi
Marin Olavi
Parttimaa Kaija
Vuohtoniemi Karin

Muut läsnäolijat

kirkkoherra, puheenjohtaja

Riihijärvi Arto
Kumpulainen Tiina saapui klo 17.15
Tölli Ulla

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
talouspäällikkö, sihteeri

_________________________
Mirva Ahola

_________________________
Ulla Tölli

Allekirjoitukset

Pöytäkirja on tarkastettu

2.3.2022

_________________________
Maija Leskinen
9§

_________________________
Olavi Linna

Kokoustiedot
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Maija Leskinen ja Olavi Linna, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja on seurakunnan jäsenten nähtävänä niiltä osin
kuin se on lain mukaan sallittu 3.3. - 4.4.2022 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Päätös: Esityksen mukaisesti.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että muissa mahdollisissa asioissa
käsitellään sivutoimilupa-asia.
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10§ Diakoni-lähetyssihteerin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto julisti 19.1.2022 pidetyssä kokouksessa haettavaksi diakoni-lähetyssihteerin viran
hakuajalla 20.1.-18.2.2022 seuraavalla hakuilmoituksella:
Pyhäjärven seurakunnassa on haettavana
DIAKONI-LÄHETYSSIHTEERIN virka
Pyhäjärven seurakunta on noin 4100 jäsenen vireä yhteisö, joka elää paikkakunnan
elämänmenossa mukana. Seurakuntamme etsii oma-aloitteista ja yhteistyökykyistä diakonia.
Työhön kuuluvat myös lähetyssihteerin tehtävät (työmäärä vaihtelee 2-4 pv/kk) ja
vapaaehtoistalon työn koordinointi. Työtä tehdään kaikenikäisten seurakuntalaisten keskellä.
Paikkakunnan vahvuutena on monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kesken.
Seurakunnassamme on 10 henkilön tiivis työyhteisö, joka tekee paljon yhteistyötä yli
työalarajojen. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.
Viran kelpoisuusehdot on määritelty Kirkkohallituksen päätöksessä nro 141. Hakijan tulee olla
konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502
mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
(T-lomake) terveydentilastaan sekä KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Viran
täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.4.2022
alkaen tai sopimuksen mukaan.
Pyhäjärven seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettu hakemus ansioluetteloineen lähetetään
sähköpostitse pe 18.2.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen pyhajarvi.seurakunta@evl.fi.
Haastattelut tullaan järjestämään ma 28.2.2022 (myös Teamsin kautta mahdollinen).
Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Mirva Ahola p. 0400 714 503 tai sähköpostitse
mirva.ahola@evl.fi.
Hakuaikana virkaa haki yksi epäpätevä hakija, joka kuitenkin ennen haastattelua perui hakemuksensa.

Asian arviointia
Diakoni-lähetyssihteerin virka on ollut haettavana useampaan otteeseen, jo kesällä 2021 jatketulla
hakuajalla ja nyt vuoden 2022 alussa uudestaan. Päteviä hakijoita tai edes soveltuvilla tutkinnoilla
olevia sijaiseksi kelpaavia hakijoita ei ole löytynyt. Hakuilmoitusta on lähetetty alan oppilaitokseen, sitä
on jaettu sosiaalisen median eri ryhmissä ja joihinkin mahdollisiin hakijoihin on oltu myös suoraan
yhteydessä. Näistä toimista huolimatta virkaan ei ole löytynyt hakijoita. Ongelma ei rajoitu vain
Pyhäjärven seurakuntaan vaan se on laajempi. Diakoneista on tällä hetkellä pula monessa
seurakunnassa. Ongelmaksi voidaan nähdä viran laaja tehtävänkuva ja toisaalta yhteiskunnan muita
vastaavia aloja jälkeen jäänyt palkkakehitys. Kuitenkin yksittäisen seurakunnan mahdollisuudet
vaikuttaa näihin kaikkiin näkökulmiin on rajallinen. Pienessä seurakunnassa tehtävänkuvat ovat
väkisinkin laajoja, vaikka jokainen viranhaltija voikin priorisoida työnsä painopisteitä. Palkkakysymys ei
kosketa koskaan vain yhtä työntekijää, vaan se vaatii kaikkien työntekijöiden palkkauksen
kokonaistarkastelua. Yhtäältä voi myös kysyä, miten paljon viran tehtävänkuvaa tai palkkaa pitäisi
muuttaa, jotta tässä hankalassa työvoimatilanteessa voitaisiin houkutella hyvä hakija Pyhäjärvelle.
Viime syksynä viran tehtäviä hoitamaan saatiin teologian maisteri, joka vihittiin papiksi ja jolle
tuomiokapituli antoi seurakuntapastorin viranhoitomääräyksen virkaa perustamatta. Hänen
viranhoitonsa päättyy 6.5.2022 eikä hän ole valmis jatkamaan enää sen jälkeen. Kirkkoherra on käynyt
keskusteluja hiippakuntapastorin kanssa, voisiko tällainen järjestely olla mahdollinen uudestaan, jos
muuta ratkaisua työntekijäpulaan ei saada. Hiippakuntapastori on kertonut, että hiippakunnassa ei ole
vihittyjä pappeja tällaista sijaisuutta varten, joitakin eläkeläisiä lyhyihin sijaisuuksiin. Uusia pappeja
vihitään 12.6.2022, ja mikäli ehdittäisiin aikatauluttaa rekrytointiprosessi maalis-huhtikuulle, niin tuosta
vihkimyksestä voitaisiin saada uusi pappi seurakuntaan. Seurakunnan kannalta tarkoituksenmukaisinta
olisi saada viranhoitomääräys vuodeksi, jotta jatkuvilta vaihdoksilta vältyttäisiin. Mahdollisen teologian
maisterin kanssa voitaisiin sopia työn aloittamisesta jo toukokuusta lähtien.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, ettei diakoni-lähetyssihteerin virkaan ole hakijoita eikä hakuaikaa ole mielekästä
jatkaa. Kirkkoherra jatkaa keskusteluja tuomiokapitulin kanssa tehtävien järjestelystä
seurakuntapastorin saamiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.

Tiina Kumpulainen saapui pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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11§ Muut mahdolliset asiat
1. Sivutoimilupa-anomus
Nuorisotyönohjaaja Tiina Haapapuro on osoittanut kirkkoneuvostolle sivutoimilupa-anomuksen. Hän
tekee Tunteistamo-nimisen yrityksensä kautta erilaista tunnekasvatukseen ja valokuvaukseen
liittyvää kerhotoimintaa ja jatkossa myös tukihenkilötoimintaa kohderyhmänään alle 29-vuotiaat.
Yrityksensä työtehtäviä hän hoitaa vapaa-ajallaan. (Liite 2)
KL 6 luku 30 §:
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta
viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta
myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä
seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää
määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava
huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi
ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan
haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa,
joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa
virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin
toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Tiina Haapapurolle sivutoimiluvan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.

12§ Ilmoitusasiat
1.

Tulevia kokouksia
- kirkkoneuvoston kokous ke 30.3. klo 18
- kirkkovaltuuston kokous ke 11.5. klo 18

to 31.3. klo 18

13§ KL 24 luvun mukainen valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä.
14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________

