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Kokousaika

Torstai 15.2.2018 klo 18.00-18.46

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

Jalkanen Kari, pöytäkirjanpitäjä
Pulliainen Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laukkanen Esko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§§ 1-8

Pöytäkirjan allekirjoitus

Oiva Malinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
15.2.2018

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

Kirsi Ikäläinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Kari Jalkanen
pöytäkirjanpitäjä

Hanna-Maija Salonen

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.2.–3.3.2018.

Kirkkoherra
Oiva Malinen
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KOKOUKSEN ALOITUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto
§1
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 sähköpostilla 6.2.2018 ja esityslista 12.2.2017.
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
Hanna-Maija Salonen pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto
§2
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 Hanna-Maija
Salonen ja Kirsi Ikäläinen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hanna-Maija Salosen ja Kirsi
Ikäläisen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§3
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.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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KANTTORIN IRTISANOUTUMINEN
Kirkkoneuvosto
§4
Kanttori Anna-Maria Pietiläinen on 29.1.2018 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut
virastaan 2.6.2018 alkaen.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto myöntää Anna-Maria Pietiläiselle eron Keiteleen seurakunnan
kanttorin virasta 2.6.2018 alkaen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§5
Seurakunnassa tulee kirkkojärjestyksen mukaan olla kanttorin virka (KJ 6:1).
Keiteleen seurakunnan kanttorin viran tehtävänkuvauksen vaativuuskriteereissä kelpoisuusehtona on ylemmän korkeakouluasteen koulutus tai tutkinto tai
vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus.
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.
Kirkkolain 6 luvun 11 §:n mukaan virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä, kun henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena, osa-aikainen viranhaltija siirretään kokoaikaiseen virkaan, viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen tai menettelyyn on muu erityisen painava syy.
Liina Lill on kirkkoneuvoston 4/2017 päätöksellä § 46 hoitanut viransijaisena
kanttorin virkaa 1.10.2017 lukien. Viransijaisuus täytettiin julkisella hakumenettelyllä. Sijaisuus kestää 1.6.2018 saakka.
Liina Lill on tehnyt kaikki kanttorin virkaan kuuluvat työt innostuneesti ja hyvällä menestyksellä. Uutena toimintamuotona hän on aloittanut kirkkomuskarin.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto
1. päättää, että virka täytetään ilman julkista hakumenettelyä; ja
2. valitsee Liina Lillin Keiteleen seurakunnan kanttorin virkaan 2.6.2018 alkaen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto totesi että vs. kanttori Liina Lill on hoitanut viransijaisuutta erittäin hyvin ja on sopiva vakinaiseksi viranhaltijaksi.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
Kirkkoneuvosto
§6
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 6.9.2017 ja 7.12.2017 pitämien
kokousten 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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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§7
Piispa Jari Jolkkonen on kutsunut Keiteleen, Tervon, Vesannon, Rautalammin
ja Suonenjoen seurakuntien edustajat yhteistyöneuvotteluun Vesannolle
20.2.2018.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§8
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto antaa liitteen 1. mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________

