LUMIJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
11.2.2022

Aika

Perjantai 11.2.2022 klo 17.00

Paikka

Seurakuntatalo, Ylipääntie 11, 91980 Lumijoki

1/2022

Mahdollista osallistua myös Teamsin kautta.
ASIALISTA: asiat 1–8 (1 § - 8 §)
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kanttorin viran osa-aikaistaminen
6. Muut mahdolliset asiat
7. Tiedoksi
8. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
1§
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KV:

Puheenjohtaja Seppo Pietilä avasi kokouksen.

2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla pe 4.2.2022 lähtien, sekä samana
päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa la 12.2.2022 alkaen kuukauden ajan
(KL 25 luku 3 §).
Esitys:

Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV:

Pidettiin nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys:

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

KV:

Kirsi Klaavo ja Jouni Kurkela esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
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4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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5§
KANTTORIN VIRAN OSA-AIKAISTAMINEN
asia 5
Lumijoen seurakunnan kirkkoneuvosto 25.1.2022 §:ssä 6 päätti esittää tuomiokapitulille seurakunnan
kanttorin viran muuttamista osa-aikaiseksi (80 %) huhtikuusta 2022 lähtien. Seurakunnan kanttorin virkaa
sijaisena hoitaneen virkasuhde päättyy maaliskuun 2022 lopulla.
Osa-aikaistaminen on perusteltavissa sekä kanttorin tehtävien olennaisella vähentymisellä että seurakunnan
taloudellisen tilanteen tiukkuudella.
KJ 6:1.1: Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Kanttorin ja diakonian virka
voidaan kirkkolain 6 luvun 52 §:ssä sanotuilla perusteilla tuomiokapitulin suostumuksella perustaa tai
muuttaa osa-aikaiseksi taikka tuomiokapitulin päättämäksi määräajaksi jättää täyttämättä tai täyttää
määräajaksi osa-aikaisena.
KL 6:52.1: Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja
pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi
taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida
ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen
työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin
tehtäviin.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 3.2.2022 antanut suostumuksen Lumijoen
seurakunnalle muuttaa seurakunnan kanttorin virka osa-aikaiseksi (80 % työajalla).
Esitys:

Lumijoen seurakunnan kirkkovaltuusto muuttaa kanttorin viran 1.4.2022 alkaen osa-aikaiseksi
(työaika 80 %).

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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6§
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 6
KV:

Ei muita asioita.

7§
TIEDOKSI
asia 7
KV:

1. Tulossa laskiaistapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi su 27.2.2022.
2. Esko Oksa lahjoitti alkuvuodesta seurakunnalle Valamossa maalaamansa ikonin
”Jumalan äiti valtaistuimella.” Seurakunta kiittää lämpimästi lahjoituksesta.
3. Seurakuntamestari Tapio Jurvakainen aloittaa työnsä seurakunnassa maaliskuun 2022
alusta.
4. Tulossa Via Dolorosa - näytelmä 16.4 klo 18 Oulun Tuomiokirkossa.

8§
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 8
Esitys:

Kirkkovaltuusto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KV:

Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.
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