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SISÄLLYSLUETTELO 7/2020
Asialista:
109§ Kokouksen avaus
110§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
111§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
112§ Esityslistan hyväksyminen
113§ Viranhoitomääräyspyyntö tuomiokapitulille
114§ Nuorisotyönohjaajan viran julistaminen uudelleen haettavaksi
115§ Lapsityönohjaajan viran muuttaminen kasvatuksen
työalajohtajan viraksi
116§ Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen ja
nuorisotyönohjaajan virkojen numeroinnin muuttaminen.
117§ Johtavan nuorisotyönohjaajan viran muuttaminen
nuorisotyönohjaajan viraksi
118§ Järjestöjen ja yhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2020
119§ Kirkkoherran viranhaltijapäätökset ja johtokuntien pöytäkirjat
120§ Muut asiat
121§ Ilmoitusasiat
122§ Muutoksenhakuohjeet
123§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKOUSTIEDOT:
AIKA:

Torstai 03.12.2020 kello 18.00

PAIKKA:

Seurakuntakeskus, Pääsali

PYKÄLÄT:

109§ - 123§

KOKOUKSEEN KUTSUTUT:
Kairavuo Jani
Alho Riitta
Björkskog Tommy
Järvenranta Pirjo
Kouki Kari
Leivo Markku
Leppänen Mari
Mäntylä Katja
Nyblom Åke
Orrela Pirjo
Paasikivi Jari
Rantanen Erkki
Rautiainen Jyrki
Sipilä Marjo
Vienonen Hannele

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat:

Laine Jorma

sihteeri

Poissa:

Emil Nyblom
Läksy Merja

jäsen (ilmoittanut esteestä)
vs. talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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_____________________________________
Jani Kairavuo
puheenjohtaja

______________________________________
Jorma Laine
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Naantalissa 4/12 2020.

______________________________________
Riitta Alho
pöytäkirjantarkastaja

_____________________________________
Tommy Björkskog
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina
7.12.2020 neljäntoista (14) päivän ajan.

Naantalissa 21.12.2020

______________________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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109§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

110§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö § 2,1
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista.”
Kokouskutsu on postitettu 27.11.2020.
KL 7:4,1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SN päätös
03.12.2020

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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111§
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Esittely

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6:3
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Riitta Alho ja Tommy Björkskog. Pöytäkirja
tarkastetaan seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen 7.12.2020 neljäntoista (14)
päivän ajan.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

SN päätös
03.12.2020

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Alho ja Tommy Björkskog.
Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 4.12.2020 klo 12.00
Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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112§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.

Käsittely

Kirkkoherra teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen.

Muutettu
päätösehdotus

Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
Tuomiokapitulin 1.12.2020 antamien ohjeiden mukaan
luottamuselinten kokoukset ajalla 3.-23.12.2020 tulee pitää
mahdollisimman lyhyinä, ja niissä on syytä käsitellä vain
välttämättömät asiat.
Esitän, että seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi poislukien asiakohdat
-113§ Taloustilanne ja väestömuutokset edellisen kokouksen
jälkeen
-119§ Kasvatuksen johtokunnan valinta
-120§ Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat ja
-121§ Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-30.6.2021
ja esityslistan numerointi korjataan muutosta vastaavaksi.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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113§
VIRANHOITOMÄÄRÄYSPYYNTÖ TUOMIOKAPITULILLE
Viite
Ark. 0.6.3. Seurakuntaneuvosto 10.9.2020/ 77§.
Ark. 0.6.3. Seurakuntaneuvosto 22.10.2020/ 97§
Esittely

Kokouksessaan 22.10.2020/ 97§ seurakuntaneuvosto päätti pyytää
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan
seurakuntapastorin (II) viran haettavaksi esittelyn mukaisesti
13.11.2020 klo 16:00 päättyvällä ilmoittautumisajalla kirkon rekrytoinnin
internetsivuilla.
Seuraava viranhakuilmoitus oli esillä kirkon rekrytoinnin internetsivuilla,
seurakunnan internetsivuilla, Oikotie-palvelussa ja seurakunnan
ilmoitustaululla 28.10.-13.11.2020 välisen ajan:
--Naantalin seurakunnassa on täytettävänä seurakuntapastorin virka
1.1.2021 alkaen.
Seurakuntapastorin tehtävänkuva koostuu papin laaja-alaisesta
perustyöstä sisältäen kaksi rippikouluryhmää vuodessa. Viran
erityisinä vastuualueina ovat seurakunnan jalkautuvan työn
suunnittelu ja koordinointi, jäsenyyden vahvistaminen sekä miestyö.
Työssä ovat tarpeen hyvät yhteistyötaidot. Virkaan haetaan jo
vihittyä pappia. Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
vaativuusryhmään 601.
Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista
ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä.
Virkaan määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §) ja
hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on
kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli.
Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella
13.11.2020 klo 16:00 mennessä.
[Lisätietojen antajat]
--Lisäksi avoimesta virasta julkaistiin ilmoitus Kotimaa-lehdessä 6.11.2020.
Määräaikaan mennessä seurakuntapastorin virkaan ilmoittautui
neljätoista henkilöä. Kooste hakijoista on esityslistan liitteenä.
Kokouksessaan 16.11.2020 seurakuntapastorin valintatyöryhmä
tutustui hakemusasiakirjoihin ja päätti kutsua haastatteluun
seuraavat virkaan ilmoittautuneet: 1, 3, 6, 11 ja 14.
Haastattelut suoritetaan tiistaina 1.12.2020. Valintatyöryhmä tuo
seurakuntaneuvoston kokoukseen 3.12.2020 esityksensä siitä, kenelle
virkaan ilmoittautuneista seurakuntaneuvoston tulisi pyytää
viranhoitomääräystä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä seurakuntaneuvoston kokouksessa
sekä ennen kokousta kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina ja
erikseen sovitun mukaisesti.
--Valintatyöryhmä suoritti haastattelut 1.12.2020. Haastatelluista 1 ja
3 ilmoittivat 2.12.2020 etteivät ole käytettävissä virkaan.
Kaikki haastatellut olivat valintatyöryhmän mielestä hyviä. Heistä
etusijalle valintatyöryhmä asetti pastori Lasse Lindbergin.
Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää, kenelle virkaan ilmoittautuneista
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia pyydetään antamaan
viranhoitomääräys Naantalin seurakunnan seurakuntapastorin (II)
virkaan 1.1.2021 lukien tai niin pian kuin valittu henkilö pystyy
viran ottamaan vastaan.

Käsittely

Jyrki Rautiainen ehdotti, että seurakuntaneuvosto pyytää
viranhoitomääräystä valintatyöryhmän etusijalle asettamalle Lasse
Lindbergille. Erkki Rantanen kannatti ehdotusta. Muita ehdotuksia
ei tehty.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto pyytää Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulia antamaan pastori Lasse Lindbergille
viranhoitomääräyksen Naantalin seurakunnan seurakuntapastorin
(II) virkaan 1.1.2021 lukien tai niin pian kuin valittu henkilö pystyy
viran ottamaan vastaan.
Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli,
virkaan ilmoittautuneet
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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114§
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN JULISTAMINEN UUDELLEEN HAETTAVAKSI
Viite
Ark. 0.6.1. Seurakuntaneuvosto 10.9.2020/ 77§.
Ark. 0.6.1. Seurakuntaneuvosto 22.10.2020 / 98§
Esittely

Kokouksessaan 22.10.2020 seurakuntaneuvosto päätti julistaa
nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 13.11.2020 klo 16:00
päättyvällä hakuajalla.
Seuraava viranhakuilmoitus oli esillä seurakunnan internetsivuilla ja
seurakunnan ilmoitustaululla 28.10.-13.11.2020 sekä kirkon rekrytoinnin
internetsivuilla ja Oikotie-palvelussa 30.10.-13.11.2020 välisen ajan:
--Haemme osaavaa työntekijää varhaisnuoriso-, nuoriso- ja
rippikoulutyöhön.
Viran tehtävänkuva painottuu ensisijaisesti yli 15-vuotiaiden kanssa
tehtävään työhön, mutta hakijalla odotetaan olevan valmiuksia
tehdä laaja-alaista lapsi-, perhe- ja nuorisotyötä yhdessä
kasvatuksen tiimin kanssa.
Tehtävän hoitamisessa korostuvat verkostoyhteistyötaidot erityisesti
koulujen ja kunnan vapaa-aikapalveluiden kanssa. Lisäksi hakijalta
odotetaan kykyä innovatiiviseen ja itseohjautuvaan työhön.
Kasvatuksen tiimiin kuuluu kolme nuorisotyönohjaajaa, neljä
lastenohjaajaa sekä kasvatuksen tiimin työalavastaava. Tiimin kanssa
työskentelee tiiviisti kasvatuksen pappi ja kanttori.
Virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika
päättyy 13.11.2020 klo 16 mennessä.
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti
sähköpostiosoitteeseen naantalin.seurakunta@evl.fi tai
toissijaisesti os. Naantalin seurakunta, Piispantie 2, 21100 Naantali
(kuoreen tunnus ”Nuorisotyönohjaajan virka”).
Kelpoisuus: viran kelpoisuus on kirkon säädöskokoelman säädöksen
nro 137 mukainen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Viranhaltijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom.
mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.
[Lisätietojen antajat]
---

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisäksi avoimesta virasta julkaistiin ilmoitus Kotimaa-lehdessä 6.11.2020.
Nuorisotyönohjaajan virkaa hakivat 13.11.2020 päättyneellä
hakuajalla viisi henkilöä. Luettelo hakijoista on liitteenä.
Hakijoista muut kuin numero 1 täyttävät viran pätevyysvaatimukset.
Hakija numero 4 peruutti hakemuksensa virkaan 21.11.2020.
Valintatyöryhmä esittää yksimielisesti seurakuntaneuvostolle, että
nuorisotyönohjaajan virka laitettaisiin uuteen hakuun 31.12.2020
päättyvällä hakuajalla siten, että virkaa aiemmin hakeneet
huomioidaan uudessa haussa. Näin voitaisiin saada laajempi joukko
hakijoita ja lisäksi joulukuussa valmistuvat ehtisivät osallistua
hakuun.
Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää julistaa nuorisotyönohjaajan viran
uudelleen haettavaksi 31.12.2020 klo 16 päättyvällä hakuajalla.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto päätti julistaa nuorisotyönohjaajan viran
uudelleen haettavaksi 31.12.2020 klo 16 päättyvällä hakuajalla.
Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
virkaa hakeneet, henkilöstösihteeri
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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115§
LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN KASVATUKSEN TYÖALAJOHTAJAN VIRAKSI
Viite
Ark. 0.6.1. Seurakuntaneuvosto 5.4.2018/ 39§
Ark. 0.6.1. Seurakuntaneuvosto 10.9.2020/ 77§.
Esittely

Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 5.4.2018/ 39§ tehnyt
päätöksen lapsityön ja nuorisotyön työalojen yhdistämisestä yhdeksi
kasvatuksen työalaksi. Yhdistymisprosessi on alkanut 1.8.2018 alkaen.
Tehtävänkuvausten päivitysten myötä lapsityönohjaaja on toiminut
kasvatuksen työalan esimiehenä 1.8.2018 alkaen.
Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt uuden strategian kokouksessaan
10.9.2020/ 77§. Strategiassa linjataan, että seurakunnan
organisaatiossa pyritään nykyisiä työaloja laajempiin tiimeihin.
Kasvatuksen osalta strategia mainitsee kasvatuksen tiimin, johon
kuuluvat lapsi- ja perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö
sekä nuorten aikuisten työ.
Kasvatuksen työalan järjestely on ollut väliaikainen 31.12.2020 asti.
Johtokunta on nimetty vain 31.12.2020 asti, eikä seurakuntaneuvosto
ole tehnyt virallista päätöstä kasvatuksen työalan esimiehen virasta.
Kasvatuksen työalan osalta uuden strategian linjaus merkitsee
1.8.2018 alkaneen järjestelyn muuttamista pysyväksi.
Kasvatuksen työalan esimiehen virkanimikkeeksi esitetään
kasvatuksen työalajohtajaa. Vastaava nimike on käytössä
seurakunnassa, jossa vastaava työalojen liitos on aiemmin tehty.
Esityslistan liitteenä on kasvatuksen työalajohtajan viran
tehtävänkuvauslomake. Lapsityönohjaaja on antanut suostumuksensa
virkansa muuttamiseen kasvatuksen työalajohtajan viraksi.

Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole suoria
lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. muuttaa lapsityönohjaajan viran kasvatuksen työalajohtajan
viraksi 1.1.2021 alkaen ja
2. pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa tarkistamaan kasvatuksen
työalajohtajan viran palkkauksen 1.1.2021 alkaen.

Käsittely

Keskustelun jälkeen kirkkoherra teki muutetun päätösehdotuksen.

Muutettu
päätösehdotus

Kirkkoherran kokouksessa muutettu päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Muutoksenhaku:
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Tiedoksi:
lapsityönohjaaja, YKN, kasvatuksen
johtokunta henkilöstösihteeri,
vs. talousjohtaja
Lisätiedot:
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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116§
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKOJEN
NUMEROINNIN MUUTTAMINEN
Viite
Ark. 0.6.1. Seurakuntaneuvosto 10.9.2020/ 77§.
Esittely

Osana henkilöstöstrategian päivittämistä seurakuntaneuvosto on
kokouksessaan 10.9.2020/ 77§ linjannut, että pitkään täyttämättä
ollut erityisnuorisotyönohjaajan virka (3. nuorisotyönohjaajan virka)
lakkautetaan. Tämä muutos on huomioitu jo seurakunnan
henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2021.
Naantalin seurakuntayhtymän perussääntö, 4§:
Seurakunnat päättävät oman seurakuntansa virkojen perustamisesta
ja lakkauttamisesta varojensa puitteissa.
---

Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole suoria
lapsivaikutuksia tämänhetkiseen tilanteeseen. Virka on ollut
täyttämättä useiden vuosien ajan.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. lakkauttaa 3. nuorisotyönohjaajan viran 1.1.2021 lukien ja
2. muuttaa nuorisotyönohjaajan virkojen numerointia siten, että
nykyinen 4. nuorisotyönohjaajan virka muutetaan 3.
nuorisotyönohjaajan viraksi.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto päätti
1. lakkauttaa 3. nuorisotyönohjaajan viran 1.1.2021 lukien ja
2. muuttaa nuorisotyönohjaajan virkojen numerointia siten, että
nykyinen 4. nuorisotyönohjaajan virka muutetaan 3.
nuorisotyönohjaajan viraksi.
Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
työalavastaava, henkilöstösihteeri, nykyisen
4. nuorisotyönohjaajan viran haltija,
kasvatuksen johtokunta
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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117§
JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN
VIRAKSI
Viite
Ark. 0.6.3. Seurakuntaneuvosto 5.4.2018/ 39§
Ark. 0.6.3. Seurakuntaneuvosto 10.9.2020/ 77§.
Esittely

Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 5.4.2018/ 39§ tehnyt
päätöksen lapsityön ja nuorisotyön työalojen yhdistämisestä yhdeksi
kasvatuksen työalaksi. Yhdistymisprosessi on alkanut 1.8.2018 alkaen.
Tehtävänkuvausten päivitysten myötä lapsityönohjaaja on toiminut
nuorisotyönohjaajien esimiehenä 1.8.2018 alkaen.
Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt uuden strategian kokouksessaan
10.9.2020/ 77§. Strategiassa linjataan, että seurakunnan
organisaatiossa pyritään nykyisiä työaloja laajempiin tiimeihin.
Kasvatuksen osalta strategia mainitsee kasvatuksen tiimin, johon
kuuluvat lapsi- ja perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö
sekä nuorten aikuisten työ.
Kasvatuksen työalan järjestely on ollut väliaikainen 31.12.2020 asti.
Johtokunta on nimetty vain 31.12.2020 asti, eikä seurakuntaneuvosto
ole tehnyt virallista päätöstä kasvatuksen työalan esimiehestä.
Kasvatuksen työalan osalta uuden strategian linjaus merkitsee
1.8.2018 alkaneen järjestelyn muuttamista pysyväksi.
Nykyinen johtavan nuorisotyönohjaajan viran haltija on antanut
suostumuksensa virkansa muuttamiseen nuorisotyönohjaajan viraksi.
Esityslistan liitteenä on viran tehtävänkuvauslomake.

Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää muuttaa johtavan
nuorisotyönohjaajan viran nuorisotyönohjaajan (III) viraksi
1.1.2021 alkaen.

Käsittely

Keskustelun jälkeen kirkkoherra teki muutetun päätösehdotuksen.

Muutettu
päätösehdotus

Kirkkoherran kokouksessa muutettu päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.
Muutoksenhaku:
Tiedoksi:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
johtavan nuorisotyönohjaajan viran haltija,
kasvatuksen työalavastaava,
kasvatuksen johtokunta, henkilöstösihteeri, vs.
talousjohtaja

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
7/2020
Seurakuntaneuvosto
03.12.2020
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JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2020
Esittely

Kustannuspaikalle ”Muu seurakuntatyö” on jäänyt käyttämätöntä
avustusmäärärahaa vuodelle 2020 viisisataa euroa tälle vuodelle
suunnitellun nuorten Taizé-tapahtuman peruunnuttua.

Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Partiotoiminnan taloudellisella
tukemisella on positiivisia lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää myöntää partiolippukunta Naantalin
Siniset ry:lle ylimääräisen viidensadan euron toiminta-avustuksen
kustannuspaikalta Muu seurakuntatyö.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää partiolippukunta Naantalin
Siniset ry:lle ylimääräisen viidensadan euron toiminta-avustuksen
kustannuspaikalta Muu seurakuntatyö.
Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
pääkirjanpitäjä, Naantalin Siniset ry.,
partioyhteyshenkilö, kasvatuksen
työalavastaava
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
7/2020
Seurakuntaneuvosto
03.12.2020
16(19)
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119§
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
Esittely

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Nro 36/2020, Täydennys lapsityön sijaisluetteloon vuodelle 2020
Nro 37/2020, Vuosilomajakson pidennys
Nro 38/2020, Henkilöstön kehittämissuunnitelman täydennys
Nro 39/2020, Vuosiloman siirto
Nro 40/2020, Lastenohjaajan vuosiloma

Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran
viranhaltijapäätökset ja johtokuntien pöytäkirjat.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran
viranhaltijapäätökset.
Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
7/2020
Seurakuntaneuvosto
03.12.2020
17(19)
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120§
MUUT ASIAT
Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
7/2020
Seurakuntaneuvosto
03.12.2020
18(19)
_____________________________________________________________________________________
121§
ILMOITUSASIAT
Esittely

Seurakuntaan on saapunut seuraavia kirjeitä ja viranhaltijapäätöksiä:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 26 Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin
liittyvät päätökset
Nro 27 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Nro 28 Vuoden 2021 kirkkokolehdit
Nro 29 Lotta Svärd 100 vuotta
Tuomiokapitulin kirjeet ja viranhaltijapäätökset:
- PK-ote Tuomiokapitulin istunto 17.11.2020/§ 372:
Porin yhteisen kirkkoneuvoston ja Naantalin yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajat vuosille 2011-2022

Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

SN päätös
03.12.2020

Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
7/2020
Seurakuntaneuvosto
03.12.2020
19(19)
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122§
MUUTOKSENHAKUOHJEET
Muutoksenhakuohjeet liitettiin pöytäkirjaan.
123§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

