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Kokousaika

Torstai 13.10.2016 klo 17.00-18.00

Kokouspaikka

Seurakuntatalo

Saapuvilla olleet
jäsenet ja varajäsenet

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Malinen Oiva, kirkkoherra, pj.
Saastamoinen Matti, varapj.
Ikäläinen Kirsi
Jääskeläinen Martti
Roivainen Sirkka
Saastamoinen Oiva
Salonen Hanna-Maija

Muut saapuvilla olleet

Nyyssönen Heli, pöytäkirjanpitäjä
Pulliainen Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laukkanen Esko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§§ 26-35

Pöytäkirjan allekirjoitus

Oiva Malinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
13.10.2016

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.

Hanna-Maija Salonen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

Kirsi Ikäläinen

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.–28.10.2016.

Kirkkoherra
Oiva Malinen

KEITELEEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto
N:o 4/2016
Sivu 33
__________________________________________________________________________________
KOKOUKSEN ALOITUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto
§ 26
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.
Ilmoitus kokouksesta on lähetetty tekstiviestillä 30.9.2016. Kokouskutsu on lähetetty 3.10. ja esityslista 5.10.2016.
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.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto
§ 27
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 Hanna-Maija Salonen ja Kirsi
Ikäläinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hanna-Maija Salosen ja Kirsi
Ikäläisen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 28
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
Kirkkoneuvosto päätti lisätä asialistalle § 32 Laskujen hyväksyminen KIPA:ssa
ja § 33 Ruumishuoneen rakentaminen.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto
§ 29
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 2015 katselmuksessa päätettiin, että
- 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
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto toimittaa hautausmaakatselmuksen seurakuntamestari Kari
Jalkasen johdolla.

Päätös
Kirkkoneuvosto

_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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KOLEHTISUUNNITELMA SYYSKAUDEKSI 2016
Kirkkoneuvosto
§ 30
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 2016 (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:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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IT-ALUEKESKUSPALVELUSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 31
Itä-Suomen IT-aluekeskus IITA hoitaa sopimuspohjaisesti Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja muiden Kuopion hiippakunnan ev.lut. seurakuntien tietohallinnon. Iitan tehtäviin kuuluvat mm. laitehankinnat ja -asennukset, käytön tuki,
tietoverkkojen ylläpito ja palvelinten ylläpito.
IITA:n johtokunta päätti kokouksessaan 10.6.2016 esittää sopijaseurakunnille
sopimuksen muuttamista. Muutos koskee lähinnä määräenemmistösäännöstä sopimuksen muuttamisasiassa ja joitakin hankintavaltuutuksia johtokunnalle
ja tietohallintopäällikölle. Myös johtokunnan jäsenmäärää esitetään lisättäväksi yhdellä. Sopimustekstiä on myös päivitetty ja stilisoitu.
Seurakunnan päätös sopimuksen muuttamisesta pyydetään 31.10.2016 mennessä. Uusi sopimus tulisi voimaan 1.1.2017.
Sopimusmuutoksen voimaantulo edellyttää nykyisen sopimuksen mukaan
kaikkien sopijaosapuolten hyväksymistä. Liitteenä 2 on sopimus ja liitteenä 3
johtosääntö.

Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä uuden sopimuksen ja johtosäännön esitetyssä muodossa.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________
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LASKUJEN HYVÄKSYMINEN KIPASSA
Kirkkoneuvosto
§ 32
Kirkon Palvelukeskuksessa laskujen hyväksyminen tapahtuu normaalisti siten,
että seurakuntasihteeri Heli Nyyssönen tarkastaa ja kirkkoherra Oiva Malinen
hyväksyy laskut. Tähän saakka em. henkilöt ovat voineet toimia toistensa sijaisina mm. loma-aikoina, jolloin saman henkilön on tarvittaessa ollut mahdollista sekä tarkastaa että hyväksyä laskut. Nyt KIPA:n käytäntö on muuttunut siten, että sama henkilö ei ilman KIPA:n myöntämää erikoisroolia voi sekä tarkastaa että hyväksyä samaa laskua.
Erikoisroolin saamiseksi KIPAA:n on tehtävä asiaa koskeva palvelupyyntö.
Palvelupyynnön liitteeksi asiasta täytyy olla kirkkoneuvoston päätös.

Kirkkoherran
päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää Kirkon Palvelukeskukselle, että se myöntää käyttöoikeuksien erikoisroolin Heli Nyyssöselle ja Oiva Maliselle, jolloin sama henkilö
voi sekä tarkastaa että hyväksyä saman laskun.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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RUUMISHUONEEN RAKENTAMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 33
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2/2016 § 15 varata 5000 euron määrärahan kuluvalle vuodelle lisätalousarvioon ruumishuoneen rakentamisen kartoitusta varten.
Seurakuntasihteerin
päätösesitys
Kirkkoneuvosto
 päättää tehdä tutustumismatkan Karttulan ja mahdollisesti myös Tervon seurakuntien ruumishuoneisiin.
 Nimeää työryhmän huolehtimaan uuden ruumishuoneen rakentamiseen liittyvistä selvitys- ym. tehtävistä.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto
§ 34
Ylä-Savon seurakuntayhtymän ilmoitus koskien Keiteleen, Tervon ja Vesannon seurakuntien mahdollista liittymistä itsenäisinä seurakuntina Ylä-Savon
seurakuntayhtymään:
”Olemme käsitelleet asiaa omassa johtoryhmässämme ja puheenjohtajiston
kokouksessa. Toteamme, että koska asiasta on selkeä yhteisen kirkkovaltuuston päätös, jonka mukaan seurakuntayhtymä neuvottelee mahdollisista seurakuntaliitoksista yhden seurakunnan mallin pohjalta, toimimme tämän tehdyn
linjauksen mukaan. Eli olemme edelleen valmiita neuvottelemaan asiasta ja
tekemään vielä jatkoselvittelyitä, mikäli se on tarpeen, mutta yhden seurakunnan mallin pohjalta.”
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§ 35
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkoneuvosto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja:_______ Pöytäkirjantarkastaja:________

