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KEMPELEEN SEURAKUNTA
Kissaojantie 12, 90450 KEMPELE
p. 08-561 4500
s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi

PÖYTÄKIRJA 10/2020
KIRKKONEUVOSTO

Aika

Torstaina 29.10.2020 klo 17:00–19:00

Paikka

Kokkokankaan seurakuntakeskus, sali

Läsnä

Hakkarainen Timo
Huovinen Hillevi
Kumpulainen Rita
Mattila Heikki
Mattila Maija
Nuolioja Eero
Pajula Terttu
Rauma Tuula
Turpeinen Tapani
Jarva Taavi
Juvani Kaisu
Helomaa Kimmo
Karvonen Sari

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen, vpj.
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkovaltuuston vpj.
kirkkovaltuuston pj.
kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
sihteeri

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi Kol. luvusta 1.
139 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
140 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KJ 9:1 §:n mukaan laillisesti
koolle kutsuttu. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää
ennen kokousta (KN ohjesääntö 5 §). Kutsu on lähetetty 22.10.2020
kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________
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141 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KL 7:4 §:n mukaan
päätösvaltainen. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
142 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kempeleen seurakunnan nettisivuilla ja
kirkkoherranvirastossa ajalla 3.-17.11.2020.
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mattila Maija ja Nuolioja Eero. Päätettiin
pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kempeleen seurakunnan nettisivuilla ja
kirkkoherranvirastossa ajalla 3.-17.11.2020.
143 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: hyväksyttiin kirkkoherran muihin asioihin lisätyllä ParTy-kyselyn
esittelyllä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________

3
144 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖN VUODEN 2021 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN, LIITTEET 2-2G
Valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kirkon henkilöstön
kehittämissopimuksen
22.9.2011.
Kehittämissopimuksen
henkilöstökoulutusta koskevissa määräyksissä lähdetään siitä, että työnantaja järjestää ja
hankkii harkintansa mukaan henkilöstölleen koulutusta, jonka tavoitteena on
ylläpitää ja parantaa työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja
työyhteisössään. Sopimuksessa kannustetaan seurakuntia varmistamaan
jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä seurakunnan toiminnan ja
kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistämään työntekijöiden
työhyvinvointia, tukemaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen
hallintaa.
Henkilöstön kehittämisen keinoja ovat mm. henkilöstökoulutus,
perehdyttäminen, mentorointi ja työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä
tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. Henkilöstön ja
seurakunnan tarpeet määrittävät, mitä keinoja käytetään. Kehittämistarpeet ja
kehittämisen painopistealueet määritellään sopimuksen mukaan erikseen
seurakunnan kolmivuotisen toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä
sekä konkretisoidaan vuosittain talousarvioon sisällytettävässä henkilöstön
kehittämissuunnitelmassa. Siinä on varattavan määrärahan puitteissa ilmaistava
riittävällä tarkkuudella käytettävät kehittämisen keinot sekä muu kehittämisen
käytännön toteutus.
Kempeleen seurakunta on työnantajana osoittautunut koulutusmyönteiseksi.
Työntekijät ovat kartoittaneet vuoden 2021 koulutustarpeita, jotka nousevat
seurakunnan painopisteistä. Kehittämissuunnitelma pyrkii täyttämään näitä
tarpeita ja vastaamaan myös muihin ajankohtaisiin haasteisiin.
Esitys (Khra): Kirkkoneuvosto:
1.

käsittelee henkilöstön
hyväksymisestä;

kehittämissuunnitelman

ja

päättää

sen

2.

valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan tekemään ja hyväksymään
työalojensa mahdolliset vähäiset muutokset. Päätökset tuodaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätöksinä tiedoksi.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: asiasta annetaan tietoa työyhteisölle viemällä kehittämissuunnitelma työntekijäintraan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________
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145 §
NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN PERUSTAMINEN
valmistelija: kirkkoherra
KN 92 §/2020:
Kirkkohallitus teki marraskuussa 2019 päätöksen, jonka mukaan jokaiseen
seurakuntaan tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä. Tämä päätös tulee
voimaan uuden kirkkolain saatua lainvoiman. Vaikka kirkkolain voimaantulo on
viivästynyt, on seurakunnassamme syytä aloittaa vaikuttajaryhmän
perustamiseen liittyvät valmistelutoimenpiteet.
Nuorten vaikuttajaryhmään voivat kuulua konfirmoidut, alle 29-vuotiaat
seurakunnan jäsenet. Tarkoituksena on, että ryhmän kautta nuorten ääni saadaan
paremmin kuuluville nuoria koskevien asioiden valmistelun yhteydessä sekä
nuorten toiminnassa ylipäätään. Kyseessä ei ole uusi hallintoelin, vaan
ajatuksena on saada muodostettua nuorten ryhmä, joka on heidän näköisensä ja
organisatorisesti kevyt. Ryhmä voi olla mukana esimerkiksi suunnittelemassa
nuortenleirin ohjelmaa tai antaa lausunnon nuorisotilojen muutostöistä.
Nuorten vaikuttajaryhmän perustamiseen liittyvät valmistelut on hyvä antaa
kasvatuksen vastuuryhmän tehtäväksi, koska nuorten vaikuttajaryhmä on
tulevaisuudessa luonnollisesti paljon tekemisissä juuri tuon vastuuryhmän
kanssa. Valmisteluvaiheeseen on syytä kutsua mukaan myös nuoria.
Esitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto valtuuttaa kasvatuksen vastuuryhmän
valmistelemaan nuorten vaikuttajaryhmän perustamista.
Päätös: hyväksyttiin.

--KN 29.10.2020

Kirkkoneuvoston aiemman päätöksen valtuuttamana kasvatuksen vastuuryhmä on valmistellut nuorten vaikuttajaryhmän perustamista nuorisotyön tiimiesimiehen Arto Pisilän pohjaehdotuksen avulla.
Vastuuryhmän valmisteluteksti on seuraava:
Nuorten vaikuttajaryhmä aloittaa toimintansa kevään 2021 aikana. Siihen
voivat tulla mukaan seurakuntamme konfirmoidut alle 29-vuotiaat jäsenet.
Ryhmä toimii avoimena ja sen toimintaa voidaan ideoida myös muissa nuorten
toiminnoissa. Vaikuttajaryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmän
päätöksillä on vaikutusta jo vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Vaikuttajaryhmä ja kasvatuksen vastuuryhmä kokoontuvat kerran vuodessa
yhteiseen kokoukseen. Ryhmän kokoonkutsujana toimii nuorisotyönohjaaja
Arto Pisilä.
Esitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee valmistelutekstistä ja
päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Hyväksyttiin vastuuryhmän valmisteluteksti sillä muutoksella, että
muutetaan tekstistä: Ryhmän päätöksillä on vaikutusta jo vuoden 2022
toiminta- ja taloussuunnitelmaan, tekstiksi: Ryhmän mielipiteillä on vaikutusta
jo vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Jatkotoimenpiteet annetaan
nuorisotyönohjaaja Arto Pisilän vastuulle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: päätöksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________
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146 §
VALTIONAVUSTUS SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖHÖN, LIITE 3
valmistelija: kirkkoherra
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kirkon keskusrahastolle 4 434 312
euroa valtionavustusta käytettäväksi seurakuntien diakoniatyön tukemiseen
kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja
ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan
toipuessa kriisistä. Seurakuntamme saama avustusosuus diakoniatyön
tukemiseen on 14 731 euroa. Avustuksen käyttöaika on 16.3 - 31.12.2020.
Avustuksen saamista varten Kempeleen seurakunnan tulee tehdä sopimus (liite)
kirkon keskusrahaston kanssa ja toimittaa sopimus 2.11.2020 mennessä kirkon
keskusrahastoon.
Esitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: kirkkoherralla ja talousjohtajalla sopimuksen osalta, sopimuksen
toimitus kirkon keskusrahastoon 2.11.2020 mennessä

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________
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147 §
MUUT ASIAT
Kirkkoherra esitteli Parempi Työyhteisö (ParTy) ® -kyselyn tulokset 2020.
Esitys: merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________
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148 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 4-4D
Tiedoksi annettavaa:
-

-

viranhaltijapäätökset 16.9.-21.10.2020, liite 4
yleisraportti 12/2019, liite 4a.1
yleisraportti 8/2020, liite 4a.2
henkilöstöraportit 12/2019, liite 4b.1
henkilöstöraportti 8/2020, liite 4b.2
vastuuryhmien muistioita, liite 4c
Kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjanote 33/2020: virastokollegion kokouksen 8.10.2020 pykälän 418 päätös: kirkkohallituksen
virastokollegio vahvistaa Kempeleen kirkkovaltuuston päätöksen 16 §
(14.5.2020) suunnitelmista koskien Kempeleen Vanhan kirkon ja
kirkkopihan muutoksia, liite 4d
seuraava kirkkoneuvoston kokous 19.11. klo 15 Kokkokankaan srkkeskuksessa

Esitys (khra): merkitään annettavat ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: merkittiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________
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149 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Kokous päätettiin klo 19.00.
Muutoksenhaku on liitteenä 5.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Sari Karvonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 2.11.2020

Maija Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________ /_________________

Eero Nuolioja

