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Kokousaika

Tiistai 20.6.2017 klo 18.00 – 19.25

Kokouspaikka

Seurakuntatalo

Saapuvilla olleet
jäsenet ja varajäsenet

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Malinen Oiva, kirkkoherra, pj
Saastamoinen Matti, vpj.
Ikäläinen Kirsi
Konttinen Aarno
Roivainen Sirkka
Saastamoinen Oiva
Salonen Hanna-Maija

Liisa Laitinen

Muut saapuvilla olleet

Nyyssönen Heli, pöytäkirjanpitäjä
Pulliainen Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laukkanen Esko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§§ 28-42

Pöytäkirjan allekirjoitus

Oiva Malinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
20.6.2017

Oiva Malinen
pöytäkirjanpitäjä § 36

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjankäsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Hanna-Maija Salonen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

Kirsi Ikäläinen

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.6–5.7.2017.

Kirkkoherra
Oiva Malinen
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KOKOUKSEN ALOITUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto
§ 28
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu
koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1/2017 § 5, että kokouskutsu on lähetettävä viikkoa ennen ja esityslista vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu ja kokouksen asialista on lähetetty 12.6.2017 ja esityslista
14.6.2017.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi
muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Aarno Konttinen pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja toteisi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto
§ 29
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on mahdollista käyttää aakkosjärjestystä, jonka
mukaan seuraavina tarkastusvuorossa ovat Hanna-Maija Salonen ja Kirsi Ikäläinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hanna-Maija Salosen ja Kirsi
Ikäläisen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 30
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat
esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava
kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka
on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä,
voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
Muut asiat esittelee seurakuntasihteeri, jollei hän ole määrännyt asiaa muun
alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTOPYYNTÖ SIILINJÄRVEN ROVASTIKUNNAN PURKAMISESTA
Kirkkoneuvosto
§ 31
Tuomiokapituli on ottanut harkittavakseen Siilinjärven rovastikunnan purkamisen ja siihen kuuluvien seurakuntien liittämisen johonkin toiseen rovastikuntaan. Sen johdosta tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostolta asiasta lausuntoa,
jossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
1) Mitkä ovat seurakuntanne näkökulmasta olleet Siilinjärven rovastikunnan
toiminnassa tärkeitä ja hyödyllisiä asioita?
2) Jos Siilinjärven rovastikunta päätetään purkaa, mihin rovastikuntaan katsotte seurakuntanne luontevimmin liittyvän?
3) Mitä muuta haluatte asiasta mahdollisesti lausua?
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa.
1. Rovastikunnallinen yhteistyö on koettu hyväksi varsinkin niiden työmuotojen
osalta, joissa yhden seurakunnan resurssien puitteissa ei olisi voitu tilaisuutta
tai tapahtumaa järjestää. Myös työntekijävoimia on pystytty yhdistämään, kun
tapahtumia, koulutusta tai vaikkapa juhlatilaisuuksia on eri seurakunnissa järjestetty.
Pienen seurakunnan työntekijöiden näkökulmasta katsottuna kollegoiden tapaaminen virkistys- koulutus- ym. tilaisuuksissa on ollut erityisen tärkeää.
2. Keiteleen seurakunta kuului ennen Siilinjärven rovastikunnan perustamista
Iisalmen rovastikuntaan. Jos nykyinen rovastikunta puretaan, entiseen rovastikuntaan ja ikään kuin juurille paluu tuntuu parhaalta vaihtoehdolta.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Todettiin Siilinjärven rovastikunnan purkamisen olevan perusteltu ratkaisu.
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VUOSILOMAT 2017
Kirkkoneuvosto
§ 32
Kirkkoneuvoston tulee päättää henkilöstön vuosilomien ajankohdista. Kirkkoherran lomasta päättää tuomiokapituli.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää lomien ajankohdista seuraavasti:

Huttunen Jaana 38 pv
Jalkanen Kari 38 pv
Konttinen Johanna 42 pv
Malinen Mirja 38 pv
Nyyssönen Heli 38 pv
Pietiläinen Anna-Maria 10 +29 pv
Saastamoinen Jaana 38 pv

pidetään lomakautena
26.6 - 23.7.
3.- 31.7.
3.- 21.7., 1.-11.8.
5.7. - 13.8.
1.- 25.8.
15.6 - 9.8.
28.6. - 9.8.

jää
18
17
12
10
19
8

Lastenohjaaja Jaana Saastamoisen työaika jatkuu 27.6. saakka siten, että 1.7.6. välinen aika koostuu uuden kerhokauden valmistelusta ja 8.- 27.6. välinen
aika hautausmaalla työskentelystä.
Seurakuntamestari Kari Jalkasen sijaisena toimii Pauliina Jalkanen ja seurakuntasihteeri Heli Nyyssösen sijaisena Kari Jalkanen.
Emäntä Jaana Huttusen sijaisena toimii tarvittaessa Riitta Hirviheimo ja pitojen
järjestämisessä pitopalvelu.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KANTTORI ANNA-MARIA PIETILÄISEN OPINTOVAPAAHAKEMUS
Kirkkoneuvosto
§ 33
Kanttori Anna-Maria Pietiläinen hakee opintovapaata ajalle 10.8.2017–
1.6.2018.
Opintovapaalain 4 §:n mukaan
”Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden
aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.”
Opintovapaalain 5 §:n 1. momentin mukaan
”Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.”
Opintovapaa-asetuksen 2 §:n 1. momentin mukaan
”Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin mukaisella julkisen valvonnan alaisella
koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtion avustuksella tuettua koulutusta ja opetusministeriön erikseen hyväksymää muuta koulutusta.”
Opintovapaa-asetuksen 5 §:n 1. momentin mukaan
”Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.”
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Anna-Maria Pietiläiselle opintovapaata hänen anomuksensa mukaan ajalle 10.8.2017–1.6.2018.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KANTTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 34
Kirkkolain 9 luvun 1 §:n nojalla säädetyn kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 9 § 3 momentin mukaan kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan palvelussuhteeseen.
Kirkkolain 6 luvun 10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, ellei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta.
Kirkkolain 6 luvun 11 § 1 momentin mukaan virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä, kun henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto julistaa kanttorin viransijaisuuden haettavaksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTASIHTEERI HELI NYYSSÖSEN VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS
Kirkkoneuvosto
§ 35
Seurakuntasihteeri Heli Nyyssönen anoo vuorotteluvapaata ajalle 11.9.2017–
9.3.2018.
Vuorotteluvapaalain mukaan vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö
on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20
vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on
oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.
Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan palvelussuhde samaan
työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta.
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaasta on tehtävä työnantajan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntasihteeri Heli Nyyssöselle vuorotteluvapaata 11.9.2017–9.3.2018 väliseksi ajaksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Heli Nyyssönen ei osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi Oiva Malinen.
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SEURAKUNTASIHTEERIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 36
Vuorotteluvapaalain 9 §:n mukaan vuorottelijan sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut
työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.
Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, sijaiseksi voidaan palkata alle 30vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi
taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai
yli 55-vuotias.
Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun
10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.
Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on
hoitanut.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto
1. kutsuu seurakuntamestari Kari Jalkasen hoitamaan seurakuntasihteerin virkaa 11.9.2017–9.3.2018 väliseksi ajaksi 100 %:n työajalla. Palkkaus määräytyy seurakuntasihteerin viran palkkauksen mukaan.
Kirkon palvelukeskuksen kanssa neuvotellaan Talouspäällikköpaketista, jonka
yksityiskohtiin ja kustannuksiin palataan 30.8.2017 pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa.
2. päättää palkata seurakuntamestarin sijaiseksi työttömän työnhakija Teuvo
Paanasen 1.8.2017–9.3.2018 väliseksi ajaksi. Palkkaus määräytyy seurakuntamestarin palkkauksen mukaan vähennettynä 12 %. Sunnuntai- ja pyhätyö
korvataan samoin kuin vakinaiselle viranhaltijalle.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin ehdolla, että kirkonkirjojen digitoinnin tarkastus on
hoidettava talon omin voimin KH:n aikataulun mukaisesti vuoden loppuun ja
seurakuntamestarin sijaisen palkkauksesta vähennetään 15 %.
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KOLEHTISUUNNITELMA KESÄKAUDEKSI 2017
Kirkkoneuvosto
§ 37
Kirkkolain mukaan Kirkkohallituksen tehtävänä on ”määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava” (KL 22:2,1 kohta 9). Kirkkoneuvoston tehtävänä puolestaan on vahvistaa kolehtisuunnitelma
niiden pyhäpäivien päiväjumalanpalvelusten osalta, joille Kirkkohallitus ei ole
kohteita määrännyt (KJ 2:8 §). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain.
Liitteenä 1 olevan kesäkauden 2017 (kesä-syyskuu) kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset kolehdit sekä tuomiokapitulin
määräämät ajankohtaan sijoitettavat kolehtikohteet.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman liitteen 1. mukaisena.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄTALOUSARVIO
Kirkkoneuvosto
§ 38
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista
koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta.
Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet
toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.
Kirkkovaltuusto voi muuttaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, vaihtaa
määrärahan käyttötarkoitusta sekä muuttaa määrärahaa tai tuloarviota kesken
talousarviovuoden.
Liitteessä 2 on esitys talousarvion lisämäärärahaksi vuodelle 2017. Lisämäärärahaesitys koskee seurakuntatalon putkiremontista aiheutuneita kustannuksia.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lisätalousarvion 2017.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätalousarvio seurakuntatalon remonttiin 60.000 e.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS
Kirkkoneuvosto
§ 39
Heinäjoen Saukot ry. anoo metsästysvuokrasopimuksen jatkamista Keiteleen
seurakunnan omistamalla Huttumetsä 4:48 tilalla. Vuokraoikeuteen kuuluisi
hirvieläinten, jäniksen ja petoeläinten metsästys. Vuokraus ei koske metsäkanalintuja.
Seura esittää, että hirvenmetsästyksessä hyväksyttäisiin yhteislupakäytäntö.
Huttumetsä-tila kuuluu nykyisin osana yhdistettyyn Keiteleen pappila 4:189 –
nimiseen tilaan.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Keiteleen seurakunnan ja Heinäjoen Saukot
ry:n välistä vuokrasopimusta 1.3.2017–28.2.2022 väliseksi ajaksi entisen Huttumetsä-tilan alueella. Vuokrasopimukseen kuuluu hirvieläinten, jäniksen ja
petoeläinten metsästysoikeus sekä yhteislupakäytäntö petoeläinten ja hirvenmetsästyksen osalta.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
Kirkkoneuvosto
§ 40
Kirkkolain 10 luvun 6 § mukaisesti kirkkoneuvoston tehtävänä on valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston
toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee
jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa
asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Laillisuusvalvonnan ohella kirkkoneuvoston tehtävänä on KL 10 luvun 1 § 4
kohdan perusteella huolehtia myös kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 14.6.2017 pitämän kokouksen
päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoinkaan lainvastaisia, joten päätökset voidaan
panna täytäntöön.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 41
Kirkkoneuvoston kokous ke 30.8.2017 klo 18.00.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 42
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
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