Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 4/2020.
Seurakuntaneuvoston Teams-kokous to 7.5.2020 klo 18.
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§ 33
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

§ 34
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 35
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan tarkastaminen.
Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuuli Heervä ja Jouni Heinonen.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuuli Heervä ja Jouni Heinonen.

§ 36 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslistapöytäkirja kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 37
Vastaavan lastenohjaajan toimen täyttäminen
Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 12.12.2019/§ 128 lastenohjaajien toimien
muuttamista toistaiseksi voimassaoleviksi työsuhteiksi. Ehdotuksena tuolloin oli Elisa
Rainerman määräaikaisen vastaavan lastenohjaajan työsuhteen vakinaistaminen.
Seurakuntaneuvosto päätti kuitenkin julistaa vastaavan lastenohjaajan toimi julkiseen
hakuun.
Elisa Rainerman määräaikainen vastaavan lastenohjaajan toimi (työsuhde) päättyy
30.6.2020. Vastaavan lastenohjaajan toimea ei ole laitettu vielä julkiseen hakuun.
Seurakunnan kasvatustiimi on käsitellyt lapsityötä koskevia asioita sekä vastaavan
lastenohjaajan paikan hakuasiaa kokouksissaan 5.2.2020,11.3.2020 ja 5.5.2020 ja
kasvatustiimi puoltaa esitystä, ettei vastaavan lastenohjaajan toimea laiteta julkiseen
hakuun vastoin seurakuntaneuvostossa 12.12.2020/§ 128 tehtyä päätöstä. Kasvatustyön
tiimin puheenjohtaja Marita Salmio on lupautunut kertomaan kasvatustiimin kannanotosta
tarkemmin kokouksessa.
Vastaavan lastenohjaajan toimi on kokoaikainen ja palkkaus on vaativuusryhmän 402
mukainen. Tavoitteena on muuttaa määräaikainen toimi toistaiseksi voimassa olevaksi.
Koska työnantaja voi harkita rekrytointitavan tapauskohtaisesti, toimea ei tarvitse julistaa
avoimeksi.
Esitys: Seurakuntaneuvosto
1. kumoaa tekemänsä päätöksen 12.12.2019/§ 128 ja jättää vastaavan lastenohjaajan
toimen julistamatta avoimeksi
2. muuttaa vastaavan lastenohjaaja Elisa Rainerman määräaikaisen työsuhteen
toistaiseksi voimassa olevaksi 1.7.2020 alkaen. Palkkaus entinen, VR 402 mukaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 38
Jäsenten valinta Lavian ja Noormarkun seurakuntien liitosneuvottelujen ohjausryhmään
Lavian seurakuntaneuvosto ja Noormarkun seurakuntaneuvosto ovat kokouksissaan
23.4.2020 hyväksyneet esityksen aloittaa seurakuntien väliset liitosneuvottelut. Samassa
kokouksessa Noormarkun seurakuntaneuvosto valitsi erheellisesti kirkkoherran ja
varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ohjausryhmään. 7.3.2020
liitosneuvottelukeskusteluissa oli kuitenkin päätetty, että Noormarkun seurakuntaneuvosto
valitsee kaksi jäsentä ohjausryhmään kirkkoherran ja varapuheenjohtajan lisäksi.
Ohjausryhmän kokouksessa 5.5.2020 sovittiin, että Noormarkku nimeää kirkkoherran ja
varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä ohjausryhmään.
Esitys: Seurakuntaneuvosto: 1. Kumoaa 23.4.2020 tekemänsä päätöksen neljän jäsenen
valinnasta ohjausryhmään kirkkoherran ja varapuheenjohtajan lisäksi. 2. Valitsee
keskuudestaan kolme jäsentä ohjausryhmään kirkkoherran ja varapuheenjohtajan kanssa
edustamaan Noormarkun seurakuntaa.
Päätös: 1. Esityksen mukaan. 2. Jouni Heinonen ehdotti ohjausryhmään Helvi Wallia,
Marita, Salmiota ja Tuuli Heervää. Ari Passilahti kannatti ehdotusta. Leena-Maija
Haaparanta ehdotti ohjausryhmään Helvi Wallia, Marita Salmiota ja Pirjo Mäkeä. Helvi
Walli kannatti ehdotusta. Suoritettiin äänestys, jossa Jouni Heinosen ehdotus sai 10 ääntä
ja Leena-Maija Haaparannan ehdotus 3 ääntä.

§ 39
Noormarkun seurakunnan työntekijöiden lomat kesällä 2020
Kirkkoherra on tehnyt seurakuntaneuvoston ohjesäännön kolmannen luvun kahdeksannen
pykälän perusteella päätöksen työntekijöiden lomista lukuun ottamatta papiston lomat.
Papiston lomista päättää tuomiokapituli. Liite.
Esitys: Annetaan tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 40
Muut asiat
Tuuli Heervä esitti, että yhden kokouksen tiedostot voitaisiin liittää yhteen.
Ulla-Riitta Aromaa tiedusteli hautakiven oikaisun yhteyshenkilöstä.
Kirkkoherra tiedotti, että Esa Laitinen on vihitty papiksi Noormarkun seurakuntaan
3.5.2020.
Liitteenä esittely Annukka Viitasen vanhustyön projektin tilanteesta.
Kirkkoherra antoi tiedonannon taloustilanteesta seurakunnassa. Talouden toteutuma
lisätään liitteenä tulevien kokousten materiaaliin.

Kirkkoherra kertoi suunnitelmasta julkaista Seurakuntauutisten kesälehti.
Diakoniatyön avustuksia on haettu aikaisempaa enemmän.

§ 41
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

§ 42
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.

LAVA-arviointi suoritettu
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Tuuli Heervä

Jouni Heinonen

Pöytäkirja on nähtävillä Noormarkun seurakunnan ilmoitustaululla Vanha Vaasantie 8
ajalla 8.5.-21.5.2020 Noormarkun seurakuntatoimiston aukioloaikoina ma-ke klo 9-14 sekä
Noormarkun seurakunnan internetsivuilla kirkkoporissa.fi/Noormarkun seurakunta.

