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Kokousaika

Maanantai 14.9.2015 klo 16.00 – 18.50

Kokouspaikka

Seurakuntatalo

Saapuvilla olleet
jäsenet ja varajäsenet

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Käsitellyt asiat

Ikäläinen Kirsi

Malinen Oiva, kirkkoherra
Nyyssönen Heli, pöytäkirjanpitäjä
Pulliainen Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laukkanen Esko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Kurronen Era, valmiussuunnitelman laatija § 50
Jalkanen Kari, seurakuntamestari § 51

poissa

§§ 47-59

Pöytäkirjan allekirjoitus

Oiva Malinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
14.9.2015

Kirsi Ikäläinen
pöytäkirjanpitäjä § 55

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

Sirkka Roivainen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

Oiva Saastamoinen

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.–30.9.2015.

Kirkkoherra
Oiva Malinen
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KOKOUKSEN ALOITUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto
§ 47
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 tekstiviestinä 7.9.2015. Paperinen kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty 8.9.2015.
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
Sirkka Roivainen pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto
§ 48
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 Sirkka Roivainen ja Oiva Saastamoinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Roivaisen ja Oiva
Saastamoisen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 49
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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SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA
Kirkkoneuvosto
§ 50
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata seurakunnan toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen niin pitkään kuin mahdollista kaikissa tilanteissa.
Yleiset säännökset varautumisesta poikkeusoloihin ovat Valmiuslaissa (2011)
sekä väestönsuojelun osalta lisäksi Pelastuslaissa (2011). Pelastuslaissa on
säännöksiä, mitä jokaisen tulee tehdä turvallisuuden ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi.
Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain 1. luvun säännös kirkon
tehtävästä. Sen mukaan kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja
sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.
Häiriötiloihin ja poikkeusoloihin varautumista ja valmiussuunnittelun yleisiä periaatteita on kuvattu Kirkkohallituksen julkaisussa Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje (2013).
Valmiussuunnitelma esitellään kokouksessa.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Keiteleen seurakunnan valmiussuunnitelman,
2. nimittää valmiustoimikuntaan kirkkoherra Oiva Malisen, diakonianviranhaltija Johanna Konttisen, seurakuntasihteeri Heli Nyyssösen ja seurakuntamestari Kari Jalkasen; sekä
3. lähettää valmiussuunnitelman tiedoksi tuomiokapitulille.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto
§ 51
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Vuoden 2014 katselmuksessa päätettiin selvittää ruumishuoneen nosturin
hankintaa tai teettämistä.
Nosturi on lähes valmis.
Uuden hautausmaan pääkäytävää on tasoitettu ajamalla mursketta painuneisiin kohtiin.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto toimittaa hautausmaakatselmuksen seurakuntamestari Kari
Jalkasen johdolla.

Päätös
Kirkkoneuvosto tutustui paikan päällä ns. Vanhaan Hautausmaahan. Todettiin
hautausmaiden hoidon onnistuneen hyvin tänä kesänä.
- Hoidettava sulamis- ja sadevesien ohjaus kirkon kivijalasta poispäin kourujen
tai sadevesikaivojen avulla
- Käytävien myrkytys ja sorastus myös Vanhalla Hautausmaalla
- Nosturin toivotaan valmistuvan mahdollisimman pian, yrittäjän sairaus viivästyttänyt tilausta
- Aurauksen yhteydessä irronneet kuusentaimet korvattava uusilla; jatkossa
vain pääkäytävät aurataan, ala- ja sivukäytävät vain tarpeen tullen
- Ruumishuoneen ulkoseinien vuoraus v. 2016 talousarvioon
- Kirkon ulkolaudoitusta paikkamaalataan tarpeen mukaan
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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KOLEHTISUUNNITELMA SYYSKAUDEKSI 2015
Kirkkoneuvosto
§ 52
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa kolehtisuunnitelma syyskaudeksi 2015.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto tutustuu kolehtisuunnitelmaan syyskaudeksi 2015 ja vahvistaa
sen liitteen 1. mukaisena.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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VS. KANTTORIN VIRKAVAPAUSANOMUS
Kirkkoneuvosto
§ 53
Vs. kanttori Elisa Kajava anoo virkavapautta 7.12.2015 lukien äitiysloman
vuoksi.
Työsopimuslain 4 luvun 1 §:n mukaan ”Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi
työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet”. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto
myöntää virkavapauden.
Elisa Kajavan määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2015.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto myöntää vs. kanttori Elisa Kajavalle virkavapautta (perhevapaata) 7.12.2015 alkaen työsuhteen päättymiseen saakka.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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KANTTORIN HOITOVAPAAN KESKEYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 54
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (1/2015 § 13) myöntää hoitovapaata
kanttori Anna-Maria Pietiläiselle 31.12.2015 saakka ja valitsi Elisa Kajavan
hänen sijaisekseen. Elisa Kajavan saatua virkavapaata kanttorin virka on tullut
jälleen avoimeksi.
Vakituinen kanttori Anna-Maria Pietiläisen on ilmoittanut olevansa valmis keskeyttämään hoitovapaansa ja palaamaan kanttorinviran hoitajaksi 7.12.2015
lukien.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto tarkistaa aikaisempaa päätöstään kanttori Anna-Maria Pietiläisen hoitovapaasta siten, että hänen hoitovapaansa päättyy 6.12.2015.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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SEURAKUNTASIHTEERIN TYÖAIKA
Kirkkoneuvosto
§ 55
Seurakuntasihteeri Heli Nyyssönen on työskennellyt pääsääntöisesti 60 %:n
työajalla seurakunnan palveluksessa. Kirkkoneuvoston päätöksillä seurakuntasihteerin työaikaa on tarpeen mukaan voitu tarkistaa tehtävien edellyttämälle
tasolle.
Loppuvuoteen sijoittuva talousarvion ja toimintasuunnitelmien valmistelu sekä
alkuvuodesta tapahtuva tilastojen ja tilinpäätöksen tekeminen muun viikoittaisen säännöllisen työn lisäksi aiheuttavat sen, että kolme työpäivää viikossa ei
ole riittävä aika viran hyvälle ja menestykselliselle hoitamiselle.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää palkata seurakuntasihteeri Heli Nyyssösen 80 % työajalle 1.10.2015 – 31.3.2016 väliseksi ajaksi.
Päätös
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi Kirsi Ikäläinen.
Päätettiin, että kirkkoherra, seurakuntasihteeri ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja valmistelevat asian seuraavaan kokoukseen.
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SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Kirkkoneuvosto
§ 56
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Keiteleen seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden kirkkoherra Oiva Maliselle ja seurakuntasihteeri Heli Nyyssöselle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PUUKAUPPA
Kirkkoneuvosto
§ 57
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on toimeksi saaneena pyytänyt tarjoukset
puukaupasta Hirvelä-tilan osalta. Liitteenä 2 on leimausseloste ja saaduista
tarjouksista tehty yhteenveto.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Keitele Forest Oy:n tekemän tarjouksen, sekä
2.antaa valtakirjalla oikeuden Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolle puukaupan
tekemiseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 58




Kirkkohallituksen päätös vahvistaa Keiteleen kunnan ja seurakunnan
välinen maanvaihto
Kirkkohallituksen päätös vahvistaa määräalan myynti Risto, Jukka,
Jouni ja Jari Matikaiselle
Kirkkohallituksen päätös myöntää Keiteleen seurakunnalle harkinnanvaraista avustusta 50 000 euroa.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi läpikäytiin tuloslaskelma 6/2015 ja 8/2015.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 59
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto antaa liitteen 3. mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________

