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47 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KN:

Puheenjohtaja Erja Oikarinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

48 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Todetaan kokouksen läsnäolijat.
Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 2.6.2021, sekä
samana päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa to 10.6.2021 lähtien viikon ajan.
KN:

Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

49 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys (pj):

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Sisko Sutela ja Jouni
Tornio.

KN:

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Aira Aspegren ja Jouni Kurkela ja heidät valittiin
tehtävään.

50 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN:

Esitys hyväksyttiin.
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51 §
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN VALVONTA
asia 5
KL 10 luvun 6§:n mukaisesti kirkkoneuvoston, jonka tulee panna kirkkovaltuuston kokousten päätökset
täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto lukee kirkkovaltuuston kokouksen 18.5.2021 päätökset ja toteaa ovatko ne
syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja ovatko ne kirkkolain tai kirkkovaltuuston työjärjestyksen
vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi.

KN:

Kirkkoneuvosto luki kirkkovaltuuston kokouksen 18.5.2021 päätökset ja totesi, että
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja että päätökset eivät ole kirkkolain
eivätkä kirkkovaltuuston työjärjestyksen vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston
päätösvaltaa ulommaksi.
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52 §
LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
asia 6, liite 1
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/2021 (27.4.2021) täyttää Lumijoen seurakunnan lastenohjaajan
työsuhteen (60 %), ja julkaisi rekrytointi-ilmoituksen (KN 3/2021 liite 4 2/2). Rekrytointi-ilmoitus oli
seuraava:
Lumijoen seurakunnassa on haettavana
LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE
Lumijoen seurakunta on noin 1800 jäsenen itsenäinen seurakunta Pohjois-Pohjanmaan
rannikolla n. 40 km Oulusta etelään. Etsimme seurakuntaamme lastenohjaajaa osa-aikaiseen
(60 %) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai
muu soveltuva tutkinto. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Työsuhteeseen valittavan
on oltava konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tuotava nähtäväksi RRL 6 § 2
mom. mukainen rikostaustaote.
Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 403 mukaan. Työsuhde täytetään
1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Työ sisältää laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä, mm. päiväkerhotyötä.
Hakuaika päättyy 31.5.2021 klo 14.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen:
Lumijoen seurakunnan kirkkoneuvosto
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki
tai sähköpostitse osoitteeseen: lumijoen.seurakunta@evl.fi.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Hakijan on varauduttava saapumaan haastatteluun ma 7.6. 2021 klo 17 alkaen.
Valintapäätös tehdään ke 9.6.2021.
Tiedustelut: kirkkoherra Erja Oikarinen, 044 3161434, erja.oikarinen@evl.fi
Hakuajan päättymiseen mennessä työsuhdetta haki kolme hakijaa: Marjo Rytkönen, Sofianna Vanhala ja Päivi
Varjus. Palkkatyöryhmä haastatteli hakijat ma 7.6. klo 17 alkaen. Palkkatyöryhmän muistio hakijoiden
ansiovertailuineen (liite 1) tuotiin kokoukseen.
Hannu Vanhala poistui kokouksesta pykälän 52 käsittelyn ajaksi.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto valitsee Lumijoen seurakunnan lastenohjaajan työsuhteeseen (60%) Päivi
Varjuksen.

KN:

Esitys hyväksyttiin.
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53 §
MUUT ASIAT
asia 7
1. Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokous pidetään to 10.6.2021 klo 17.00 Isokatu 17, Oulu.
Kirkkoneuvoston valitsema edustaja Anne Meskus ja varaedustaja Seppo Pietilä ovat
estyneitä saapumasta kokoukseen. Kirkkoneuvosto valitsee Lumijoen seurakunnan
edustajan Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokoukseen.
2. Lasten kerhohuoneen vuokraaminen kunnalle. Seurakunta on valmis neuvottelemaan
kerhohuoneen vuokraamisesta kunnan varhaiskasvatustoiminnan käyttöön.

Esitys (pj):

1. Kirkkoneuvosto valtuuttaa Jouni Kurkelan edustamaan Lumijoen seurakuntaa Rauhan
Tervehdys ry:n vuosikokoukseen.
2. Merkitään tiedoksi.

KN:

Esitykset hyväksyttiin molempien kohtien osalta.

54 §
TIEDOKSI
asia 8
1. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 27.5.2021 antanut Erja Oikariselle
viranhoitomääräyksen Kempeleen seurakunnan kirkkoherran viransijaisuuteen ajalle
30.8.2021-21.8.2022. Lumijoen seurakunnan kirkkoherran viransijaisuus on nyt
haettavana, hakuaika päättyy 11.6.2021 klo 15.00. Hakemukset osoitetaan Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille.
2. Maanmittauslaitos toimittaa lohkomisen kiinteistössä 436-403-3-78 Takametsä ti
15.6.2021 klo 9.00. Kyseessä on Lumijoen seurakunnan omistaman määräalan lohkominen
ko. kiinteistöstä.
3. Talkoot seurakunnan saamalla lahjoituspalstalla (Takametsä) to 8.7.2021 klo 9.00.
KN:

Merkittiin tiedoksi.

55 §
TIEDOKSI MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 9
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KN:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.59.
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