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Kokousaika

Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 – 19.15

Kokouspaikka

Seurakuntatalo

Saapuvilla olleet
jäsenet ja varajäsenet

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Saastamoinen Matti, varapj.
Jääskeläinen Martti
Laukkanen Hanna-Maria
Roivainen Sirkka
Saastamoinen Oiva
Salonen Hanna-Maija

Muut saapuvilla olleet

Käsitellyt asiat

Malinen Oiva, kirkkoherra
Nyyssönen Heli, pöytäkirjanpitäjä
Pulliainen Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laukkanen Esko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

poissa

§§ 36-46

Pöytäkirjan allekirjoitus

Oiva Malinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
12.5.2015

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

Martti Jääskeläinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

Hanna-Maria Laukkanen

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 13.–27.5.2015.

Kirkkoherra
Oiva Malinen
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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto
§ 36
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 kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1/2015 § 5, että kokouskutsu on lähetettävä viikkoa ennen ja esityslista vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu on lähetetty 29.4.2015 ja esityslista 4.5.2015.
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
Hanna-Maria Laukkanen pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto
§ 37
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. Kirkkoneuvosto on päättänyt käyttää tarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä, jonka mukaan tarkastusvuorossa ovat Martti Jääskeläinen ja HannaMaria Laukkanen.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Martti Jääskeläisen ja HannaMaria Laukkasen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 38
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat
esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine päätösehdotuksineen on toimitettava ajoissa ennen kokousta 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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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MAANVAIHTO KUNNAN KANSSA
Kirkkoneuvosto
§ 39
Keiteleen kunta ja Keiteleen seurakunta ovat neuvotelleet maanvaihdosta.
Keiteleen seurakunta luovuttaa omistamastaan Keiteleen Pappila –tilasta,
(kiinteistötunnus 239-409-4-189), Pikonharjun alueelle sijoittuvan, noin 4,6
hehtaarin suuruisen määräalan sekä keskuskeittiön ja koulun vieressä sijaitsevat, noin 262 m2:n määräalan ja ns. Pirtolan tontin, pinta-alaltaan noin 960
m2.
Pikonharjussa sijaitsevalle määräalalle on kunnan teettämänä valmistunut
asemakaava vuonna 2014. Kaavassa alueelle sijoittuu AO-kaavamerkinnällä
15 omakotitalotonttia, joista kolme on omarantaisia. Keskuskeittiön ja koulun
läheisyydessä olevat määräalat ovat kaavassa opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta (YO-1).
Keiteleen kunta luovuttaa Keiteleen seurakunnalle omistamastaan Ruunakorpi
-nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 239-408-13-19) Keiteleen kunnan Vuonamon kylästä oheiseen liitekarttaan merkityt 29,1 hehtaarin suuruiset määräalat. Vaihtokohteen arvon ylimenevän osan kauppahinnasta kunta maksaa rahana.
Liitteinä ovat kartat seurakunnan luovuttamista Pikonharjun sekä keskuskeittiön ja koulun vieressä sijaitsevista määräaloista (liitteet 1 ja 2), maanvaihtokirja (liite 3), arvio Pikonharjun alueesta (liite 4), kartat ja arvio Ruunakorpi-tilasta
(liite 5) sekä luettelo keskuskeittiön ja koulun vieressä sijaitsevien määräalojen
läheisyydessä toteutuneista määräalojen kaupoista (liite 6).

Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle maanvaihdon hyväksymistä maanvaihtokirjan mukaisesti.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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MÄÄRÄALAN MYYNTI
Kirkkoneuvosto
§ 40
Risto, Jukka, Jari ja Jouni Matikainen ovat tehneet ostotarjouksen Keiteleen
pappila –tilaan (kiinteistötunnus 239-409-4-189) kuuluvasta, oheisen karttaliitteen mukaisesta noin 270 m2:n määräalasta. Määräala rajoittuu Matikaisten
omistamaan tonttiin osoitteessa Venetie 3. Matikaiset ovat tehneet ostotarjouksen voidakseen rakentaa rantasaunan nykyisen rajan tuntumaan. Varsinaisena rakennusmaana tarjouksen kohteena olevaa aluetta ei pysty käyttämään, sillä kaistaleella on Savon Voiman vuonna 2014 rakentama sähkönsyötön maakaapelointi. Alueella ei ole puustoa.
Matikaiset tarjoavat määräalasta 500 euroa.
Lähialueella on tehty lisämaakauppoja noin 1 euron neliöhinnasta. Määräala
on seurakunnalle tarpeeton.
Määräalan sijainti käy selville liitteestä 7.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää myydä
Keiteleen pappila –tilaan, (kiinteistötunnus 239-409-4-189), kuuluvan noin 270
m2:n määräalan 500 €:n hinnalla Risto, Jukka, Jari ja Jouni Matikaiselle.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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KOLEHTISUUNNITELMA KESÄKAUDEKSI 2015
Kirkkoneuvosto
§ 41
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa kolehtisuunnitelma kesäkaudeksi 2015.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto tutustuu kolehtisuunnitelmaan kesäkaudeksi 2015 ja vahvistaa
sen liitteen 8. mukaisena.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Kirkkoherra Oiva Malinen p. 050 303 8170.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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VUOSILOMAT 2015
Kirkkoneuvosto
§ 42
Kirkkoneuvoston tulee päättää henkilöstön vuosilomien ajankohdista. Kirkkoherran lomasta päättää tuomiokapituli.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää lomien ajankohdista seuraavasti:

Huttunen Jaana 29 pv
Jalkanen Kari 38 pv
Konttinen Johanna 38 pv
Malinen Mirja 34+38 pv
Nyyssönen Heli 38 pv
Pietiläinen Anna-Maria 29 pv
Saastamoinen Jaana 29 pv

pidetään lomakautena
29.6 - 26.7.
25.6. - 2.8.
8.7. - 7.8.
1.7. - 31.8.
3.- 28.8.
12.9. - 9.10.
9.6., 1.7. - 11.8.

jää
9
11
15
28
18
9
9

Lastenohjaaja Jaana Saastamoisen työaika jatkuu 30.6. saakka siten, että 1.7.6. välinen aika koostuu uuden kerhokauden valmistelusta ja 8.- 30.6. välinen
aika hautausmaalla työskentelystä.
Seurakuntamestari Kari Jalkasen sijaisena toimii Pauliina Jalkanen ja seurakuntasihteeri Heli Nyyssösen sijaisena Kari Jalkanen.
Emäntä Jaana Huttusen sijaisena toimii tarvittaessa Pirjo Qvick.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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LISÄTALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015
Kirkkoneuvosto
§ 43
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 9 on esitys talousarvion lisämäärärahoiksi vuodelle 2015.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lisätalousarvion 2015.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016
Kirkkoneuvosto
§ 44
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 18. 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. Vuoden 2016 tuloveroprosentin suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään 18.11.2015.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 45




Talousarvion toteutumisvertailu ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
Kirkkohallituksen päätös 21.4.2015 myöntää Keiteleen seurakunnalle
digitointiavustusta 8.792 €.
Kirkkovaltuuston kokous 20.5.2015 klo 19.00

Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 46
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto antaa liitteen 10. mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________

