KEITELEEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto
N:o 4/2017
Sivu 52
__________________________________________________________________________________

Kokousaika

Keskiviikko 30.8.2017 klo 18.00 – 19.57

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

Muut saapuvilla olleet

Nyyssönen Heli, pöytäkirjanpitäjä
Pulliainen Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laukkanen Esko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
POISSA
Nuutinen Jaakko, Mhy:n metsäasiantuntija (kokouksen alussa)
Vesterinen Ari, Mhy:n metsäasiantuntija (kokouksen alussa)

Käsitellyt asiat

§§ 43-58

Pöytäkirjan allekirjoitus

Oiva Malinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
30.8.2017

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

Aarno Konttinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

Sirkka Roivainen

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 1.–15.9.2017.

Kirkkoherra
Oiva Malinen
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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto
§ 43
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 22.9.2017 ja esityslista
24.9.2017.
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
Sirkka Roivainen pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto
§ 44
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. Aakkosjärjestyksessä seuraavina tarkastusvuorossa ovat Aarno Konttinen ja Sirkka Roivainen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Aarno Konttisen ja Sirkka Roivaisen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 45
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. Todettiin, että puukauppaa koskeva
pykälä käsitellään aluksi, koska Mhy:n metsäasiantuntijat ovat paikalla.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________

KEITELEEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto
N:o 4/2017
Sivu 56
__________________________________________________________________________________
KANTTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 46
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.6.2017 myöntää kanttori Anna-Maria
Pietiläiselle opintovapaata ja julisti viransijaisuuden haettavaksi 1.10.2017 1.6.2018 väliseksi ajaksi. Hakuilmoitus on julkaistu Kirkon avoimet työpaikat ja
Oikotien avoimet työpaikat - palveluissa.
Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki Liina Lill Pihtiputaalta ja MuM
Jouni Kukko Kuopiosta.
Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee MuM Jouni Kukon Keiteleen seurakunnan vs. kanttoriksi 1.10.2017- 1.6.2018 väliseksi ajaksi. Viran palkkaus määräytyy kirkkovaltuuston päätöksen perusteella vaativuusryhmän 601 mukaan.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Mikäli Jouni Kukko ei ota vastaan viransijaisuutta, varalle valitaan Liina Lill.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________

KEITELEEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto
N:o 4/2017
Sivu 57
__________________________________________________________________________________
TALOUSPÄÄLLIKKÖPAKETTI KIPAN KANSSA
Kirkkoneuvosto
§ 47
Kirkon Palvelukeskus tarjoaa talouspäällikköpakettia seurakuntasihteerin vuorotteluvapaan ajalle hintaan 52,56 €/h. Hinta määräytyy Kipan johtokunnan
päätöksen mukaisesti.
Vaihtoehto 1.
Laskutettava maksimituntimäärä on 90h (sis. talous- ja henkilöstöhallinto). Jos
tunnit jäävät alle, laskutus tapahtuu toteutuneen tuntimäärän mukaan. Jos
tunnit menevät yli, ne menevät Kipan piikkiin. Kokonaishinnaksi muodostuu siten 90 h x 52,56 € = 4730 €, kuukautta kohti enimmillään 788 €.
Vaihtoehto 2.
Pakettiin kuuluvat ainoastaan palkat. Kokonaistuntimääräksi arvioidaan 40.
Hinnaksi muodostuu 40 h x 52,56 € =2102,4 €, kuukautta kohti enimmillään
350 €.
Tarkempi selvitys yksityiskohdista annetaan kokouksessa.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää talouspäällikköpaketista.
Päätös
Kirkkoneuvosto valitsi esitetyistä vaihtoehdoista Vaihtoehto 1:n yksimielisesti.
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SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT
Kirkkoneuvosto
§ 48
Kirkkoneuvosto päätti palkata vuorotteluvapaasäännösten edellyttämällä tavalla seurakuntamestarin sijaiseksi työttömän työnhakija Teuvo Paanasen
1.8.2017–9.3.2018 väliseksi ajaksi. Paananen irtisanoutui tehtävästä pian
aloittamisen jälkeen.
TE-keskuksella ei ole tiedossa tehtävään sopivia henkilöitä.
Seurakunnan palveluksessa kesätöissä useina vuosina ollut Pekka Leskinen
on lupautunut hoitamaan sijaisuutta kiinteistö- ja hautaustoimen osalta.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää palkata Pekka Leskisen vs. talonmieheksi 11.9.20179.3.2018 väliseksi ajaksi. Työnkuvaan kuuluvat kiinteistö- ja hautaustoimen
tehtävät maanantaista perjantaihin.
Kirkkoherranvirasto pidetään avoinna maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin
klo 9-12. Vs. seurakuntasihteeri Kari Jalkanen toimii suntion tehtävissä viikonloppuisin. Virkaehtosopimuksen mukaan hänellä on kerran kuussa oikeus sijoittaa vapaapäivät viikonvaihteeseen. Niillä viikoilla muut arkipäivät ovat työpäiviä.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Kirkkoneuvosto
§ 49
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti on
verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden syksyllä.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Keiteleen seurakunnan veroprosentti on pitkään ollut 1,75. Verotulot eivät ole
moneen vuoteen riittäneet menojen katteeksi, vaikka menoja on mahdollisuuksien mukaan karsittu. Menojen karsiminen ei enää ole mahdollista ilman
henkilöstövähennyksiä.
Tulojen ja menojen välisen epätasapainon korjaamiseen on ollut pakko käyttää vuosittain puunmyyntituloja.
Verotulot ovat pienentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana kokonaisverotulojen osalta runsaat 48 000 euroa ja ansioverotulojen osalta lähes 38 000
euroa. Tulevaisuudessa samansuuntaisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan.
Kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä tilitetyt verotulot ovat 9 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaa pienemmät.
Kirkkoneuvosto ja –valtuusto ovat keskustelleet talouden tasapainottamistoimista mm. tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Tässä vaiheessa lähes
ainoana mahdollisuutena on veroprosentin korottaminen.
Liitteessä 2 on lisätietoa seurakunnan verotulojen kehityksestä sekä lähiseurakunnissa käytössä olevia veroprosentteja.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,95 %.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOLEHTISUUNNITELMA SYYSKAUDEKSI
Kirkkoneuvosto
§ 50
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 syyskauden 2017 (loka-joulukuu) kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset kolehdit sekä tuomiokapitulin
määräämät ajankohtaan sijoitettavat kolehtikohteet.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman liitteen 3. mukaisena.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS
Kirkkoneuvosto
§ 51
Pahkakylän Eränkävijät ry. anoo vuokraoikeuden jatkamista Keiteleen seurakunnan omistamalla Pahkamäen 11:97 ja Kettupalstan 16:69 tiloilla. Vuokraoikeuteen kuuluisivat hirvieläinten ja jäniksen metsästys ja petoeläinten pyynti.
Samalla seura sitoutuu valvomaan sitä, ettei alueilla metsästetä metsälintuja
luvattomasti.
Pahkamäki-tila kuuluu nykyisin osana yhdistettyyn Keiteleen pappila 4:189 –
nimiseen tilaan.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Keiteleen seurakunnan ja Pahkakylän Eränkävijät ry:n välistä vuokrasopimusta 1.9.2017- 31.8.2022 väliseksi ajaksi entisten
Pahkamäki-tilan ja Kettupalsta-tilan alueilla. Vuosivuokra on 20 snt /ha.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS
Kirkkoneuvosto
§ 52
Äyräpään urheilumetsästäjät ry. anoo vuokraoikeuden jatkamista Keiteleen
seurakunnan omistamalla Keitele –tilalla 4:178. Vuokraoikeuteen kuuluisivat
hirvieläinten ja jäniksen metsästys ja petoeläinten pyynti sekä metsälintujen
luvattoman metsästyksen valvonta.
Keitele-tila kuuluu nykyisin osana yhdistettyyn Keiteleen pappila 4:189 –
nimiseen tilaan.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Keiteleen seurakunnan ja Äyräpään urheilumetsästäjät ry:n välistä vuokrasopimusta 1.9.2017–31.8.2022 väliseksi ajaksi
entisen Keitele-tilan alueella. Vuosivuokra on 20 snt/ ha.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KEITELEEN KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON
Kirkkoneuvosto
§ 53
Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla sekä vanhus- että vammaisneuvosto tai
yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto. Keiteleellä on yhteinen vanhus- ja
vammaisneuvosto.
Kunnanhallitus pyytää seurakuntaa nimeämään edustajan vanhus- ja vammaisneuvostoon.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto nimeää Johanna Konttisen Keiteleen seurakunnan edustajaksi
vanhus- ja vammaisneuvostoon.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KEITELEEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Kirkkoneuvosto
§ 54
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa
säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien
hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä
määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uuden seurakuntatalouden taloussääntömallin. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset.
Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu mainita seurakunnan rahan
lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan
verkkosivuilla.
Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman
varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat
rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia
vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille
tileille.
Taloussääntö on liitteenä 4.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto lähettää Keiteleen seurakunnan taloussäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PUUKAUPPA
Kirkkoneuvosto
§ 55
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on toimeksi saaneena pyytänyt tarjoukset
puukaupasta. Harvennushakkuusta on tullut Harvestia Oy:n tarjous. Liitteenä
5 kuviokartat ja Harvestian tarjous.
Uudistushakkuusta on määräaikaan mennessä jätetty viisi tarjousta
Tarjous
1. Stora Enso Oyj
2. Keitele Forest Oy
3. Metsäliitto Osuuskunta
4. Harvestia Oy
5. Iisalmen Sahat Oy

Arvio yhteensä
47.998 €
47.947 €
47.912 €
47.724 €
47.508 €

Hakkuutähteet
183 €
729 €

Sora Enso Oyj:n ja Metsäliitto Osuuskunnan tarjouksiin sisältyy arvio hakkuutähteistä. Liitteenä 6 on yhteenveto pystykaupan tarjouksista.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on valmis huolehtimaan hakkuutähteiden
korjaamisesta ja maksamaan niistä euron kuutiolta. Kaikkiaan hakkuutähteitä
kertyy arviolta 150 m3.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää puukaupasta.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti
1. hyväksyä harvennushakkuusta Harvestia Oy:n tarjouksen.
2. hyväksyä uudistushakkuusta Keitele Forest Oy:n tarjouksen, joka on
kokonaisvertailussa ilman hakkuutähteitä tarjouksista paras. Myös katkonta-aineiston näkökulmasta tarjous on selkeästi paras. Käytännön
toimenpiteet kaupan tekemisessä päätettiin antaa Metsänhoitoyhdistys
Pohjois-Savon tehtäväksi.
3. hyväksyä hakkuutähteiden osalta Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon
tarjouksen.
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__________________________________________________________________________________
TAIMIKON VARHAISHOITO
Kirkkoneuvosto
§ 56
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo tarjoaa taimikon varhaishoitoa karttaliitteestä 6 ilmenevälle 15 hehtaarin alueelle hintaan 8 370.00 €.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tarjouksen taimikon varhaishoidosta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 57
Kirkkovaltuuston kokous ke 6.9.2017 klo 19.00.
Kirkkoneuvoston kokous ke 4.10.2017 klo 17.00.
Kunta /seurakunta siistivät taajama-alueen yleisilmettä.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 58
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.57.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.
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