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Kokousaika

Maanantai 24.9.2018 klo 17.00- 18.17

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

Käsitellyt asiat

Nyyssönen Heli, pöytäkirjanpitäjä
Pulliainen Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laukkanen Esko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Jalkanen Kari, seurakuntamestari, §:t 30-33

poissa

§§ 30-37

Pöytäkirjan allekirjoitus

Oiva Malinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
24.9.2018

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

Kirsi Ikäläinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

Aarno Konttinen

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 25.9.–9.10.2018.

Kirkkoherra
Oiva Malinen
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KOKOUKSEN ALOITUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto
§ 30
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 lähetetty13.9.2018 ja esityslista
17.9.2018.
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 totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto
§ 31
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 Kirsi Ikäläinen
ja Aarno Konttinen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Ikäläisen ja Aarno Konttisen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 32
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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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto
§ 33
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 2017 katselmuksessa
 todettiin, että lyhtykeräys sankarihautausmaalle eteni suunnitelmien
mukaan.
 päätettiin organisoida jäteastiat uudelleen hautausmaille, myös katoksen teko.
 päätettiin uusia uuden hautausmaan aita viimeistään vuonna 2019.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto toimittaa hautausmaakatselmuksen.

Päätös
Kirkkoneuvosto kävi Vanhalla hautausmaalla paikan päällä.
Kirkkoa on seinien alaosasta paikkamaalattu. Arkkunostin on hankittu ruumishuoneelle.
Jätekatoksien valmistus on siirretty vuodelle 2019. Uuden hautausmaan aita
uusitaan samoin vuonna 2019. Ruumishuoneen rännit on aiheellista uusia
mahdollisimman pian.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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SUNTION OPPISOPIMUSKOULUTUS
Kirkkoneuvosto
§ 34
Seurakuntamestari Kari Jalkanen on jäämässä eläkkeelle lähivuosina. Siitä
riippumatta, onko seurakuntamme tulevaisuudessa itsenäinen vai mahdollisesti yhtymään kuuluva seurakunta, tarvitaan seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.
Ammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu oppilaitoksessa järjestettävistä
teoriaopinnoista, opintotehtävistä sekä seurakunnassa tapahtuvasta työssä
oppimisesta. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöillä käytännön työtehtävissä.
Oppisopimuksen solmimisen ehtoina on vähintään 25h viikossa sellaista suntion työtä jossa näytöt mahdollistuvat, työsopimus ja KirVesTesin mukainen
palkkaus, sekä nimetty työpaikkaohjaaja. Opintojen/työsuhteen kesto on
yleensä 1½-2 vuotta.
Seurakunta saa n.50€/kk koulutuskorvausta oppilaitokselta opintojen ajalta.
Tämän lisäksi seurakunta voi hakea palkkatukea työhön TE-toimistosta.
Paula Jalkanen on toiminut muutaman vuoden aikana seurakuntamestarin sijaisena tämän vapaa- ja loma-aikoina. Parina kesänä hän on toiminut hautausmaan työntekijänä pidempiä jaksoja. Hän on ilmoittanut olevansa kiinnostunut suorittamaan oppisopimuksella Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon.
Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Paula Jalkasen suntion oppisopimuskoulutukseen.
Päätös
Oppisopimuskoulutuksen kustannuksia selvitetään TE- toimiston tuen sekä
henkilöstökulujen kokonaismäärän osalta. Kirkkoneuvosto päättää asiasta
nämä selvitykset saatuaan.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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KOLEHTISUUNNITELMA SYYSKAUDEKSI
Kirkkoneuvosto
§ 35
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 2018 (loka-joulukuu) 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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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 36
Ylä-Savon keskusrekisterihanke.
Kirkkovaltuuston vaalit ovat sopuvaalit.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 37
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkistaja:_______ Pöytäkirjantarkistaja:________

