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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki hyvän paimenen psalmin 23, jonka jälkeen rukoiltiin.
48 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
49 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KJ 9:1 §:n mukaan laillisesti
koolle kutsuttu. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää
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ennen kokousta (KN ohjesääntö 5 §). Kutsu on lähetetty 23.4.2020
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.
50 §
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.
51 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 5.-20.5.2020
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Päätös: valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Mattila ja Eero Nuolioja. Päätettiin
pitää pöytäkirja yleisesti nähtävillä seurakunnan nettisivuilla ajalla 5.-20.5.2020.
52 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: hyväksyttiin.
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53 §
TARJA ERVASTIN VALINTA DIAKONIAN VIRANSIJAISEKSI AJALLE 1.9.2020-28.2.2021
valmistelija: hallintosihteeri
Tarja Ervasti on otettu kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä 1/2020 diakoni
Jaana Helisten-Heikkilän opintovapaan sijaiseksi ajalle 10.1.-6.6.2020.
Helisten-Heikkilälle on myönnetty opintovapaata toinenkin jakso, eli ajalle
1.9.2020-28.2.2021. (KN149 §/2019) Myös tälle ajanjaksolla Tarja Ervastin
halutaan sijaistavan Jaana Helistén-Heikkilää. Ervasti on antanut sijaisuuteen
suostumuksensa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 11 §:n 1 mom mukaan kirkkoherra
voi ottaa sijaisen enintään kuuden kuukauden ajaksi. Sitä pitemmästä
palkkaamisesta päättää kirkkoneuvosto.
Esitys (khra):
Kirkkoneuvosto valitsee Tarja Ervastin diakoni Jaana Helistén–Heikkilän
opintovapaan sijaiseksi ajalle 1.9.2020-28.2.2021. Ervastille maksettava
palkka on vaativuusryhmä 502:n mukainen, peruspalkan ollessa 2 345,76
€/kk.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan Ervastille ja diakoniatyön
lähiesimiehelle sekä tiedoksi taloustoimistoon ja viranhaltijalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
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54 §
ISOSTOIMINNAN PROJEKTITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN AJALLE 22.6.2020–31.8.2022
valmistelija: kirkkoherra
Nuorisotyön tiimissä on syntynyt selkeä työvoimavaje Arto Pisilän siirryttyä
tiimin lähiesimieheksi. Vaikka Pisilä tekee edelleen nuoristyönohjaajan tehtäviä,
hänen ajastaan iso osa kuluu nykyään lähiesimiestehtäviin. Tulevina kahtena
vuonna Pisilän työaikaa vie paljon Pappila-projekti. Pisilän tehtäviin on kuulunut
mm. isostoiminnan kehittäminen, joka onkin kasvanut laajaksi ja vaativaksi
tehtäväkentäksi kaksivuotisine koulutuksineen. Samalla rippukoulutyö vaatii
tulevina vuosina yhä enemmän työvoimaa rippikouluikään tulevien ikäluokkien
kasvun myötä. Huomioon on otettava myös Saija Kivelän siirtyminen muihin
tehtäviin. Hän on tehnyt oman virkatehtäviensä lisäksi rippileirejä,
päivänavauksia ja muita vastaavia työtehtäviä.
Näistä syistä johtuen on hyvä harkita projektityöntekijän palkkaamista, jonka
pääasiallisin työtehtävä olisi huolehtia isoskoulutuksen vetämisestä,
kehittämisestä ja koordinoimisesta. Samalla projektityöntekijä osallistuisi
rippikoulutyöhön, jotta muilta työaloilta – kuten mm. diakoniatyön puolelta – ei
enää tarvitsi ottaa resursseja rippikoululeireille, ja tekisi muita lähiesimiehen
hänelle määräämiä nuorisotyön kenttään kuuluvia tehtäviä.
Nuorisotyönohjaaja Outi Kurun viransijaisuus on päättymässä kesäkuussa 2020.
Hän on Kempeleen seurakunnassa työskennellessään vakuuttanut
ammattimaisuudellaan, osaamisellaan ja motivaatiollaan hänen kanssaan
työskennelleet kollegansa. Kuru olisi erinomainen valinta projektityöntekijäksi.
Hänellä on usean vuoden kokemus seurakunnallisesta varhaisnuoriso- ja
nuorisotyöstä Kempeleessä ja muissa seurakunnissa, hän on perehtynyt
tiimiorganisaatiomme toimintaan ja Kempeleen toimintaympäristöön,
työskennellyt isostoiminnan parissa Kempeleessä sekä lisäansioina Kurulla on
taloussuunnittelun osaaminen ja laaja musiikillinen kyvykkyys. Tämän takia
koeaika ei ole tarpeellinen, mikäli projektityöntekijän virkaan valitaan Outi
Kuru.
Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö virkaa perustamatta
silloin, jos kysymys on tietyn tehtäväkokonaisuuden hoitamisesta tai jos
tehtävän lyhytaikaisuuden vuoksi uuden viran perustaminen ei ole
tarkoituksenmukaista (vrt. kesäpappi). Kyseessä oleva virka täyttää näistä
ehdoista ensimmäisen: kyseessä on selkeä tehtäväkokonaisuus.
Esitys (kirkkoherra):
Ajalle 22.6.2020-31.8.2022 isostoimintaa koordinoivaan määräaikaiseen
projektityöntekijän virkaan virkaa perustamatta valitaan Outi Kuru. Virkaan ei
kuulu koeaikaa.
Päätös: hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan Outi Kurulle ja nuorisotyön

lähiesimiehelle sekä tiedoksi taloustoimistoon

Pöytäkirjan tarkastajat:
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55 §
LASTENOHJAAJA MARI HATTUSEN IRTISANOUTUMINEN, LIITE 2
valmistelija: hallintosihteeri
Lastenohjaaja Mari Hattunen on lähettänyt 6.4.2020 sähköpostitse liitteen
mukaisen irtisanoutumisilmoituksensa, jossa ilmoittaa kirkkoneuvostolle
irtisanoutuvansa Kempeleen seurakunnan lastenohjaajan tehtävästä.
Lastenohjaajan tehtävän johtosäännön mukaan lastenohjaajan ottaa tehtävään ja
siitä vapauttaa kirkkoneuvosto. Mari Hattuselle on myönnetty opintovapaata
ajalle
2.9.2019-10.5.2020.
Työntekijän
irtisanoessa
työsuhteensa
irtisanomisaika on yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä
yli viisi vuotta (Työsopimuslaki 6:3). Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää
seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tiedoksi.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää, että irtisanomisessa noudatetaan
kuukauden irtisanomisaikaa ja purkaa lastenohjaajan työsuhteen päättymään
irtisanomisajan loppuun. Palvelussuhteen päättymispäivä on 7.5.2020.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
oteptk lähetetään Hattuselle ja annetaan varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle ja
taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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56 §
EI JULKINEN PYKÄLÄ: HAUTAOIKEUDEN HALTIJA

Pöytäkirjan tarkastajat:
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57 §
ERON
MYÖNTÄMINEN
VALTUUTETTU
TUUKKA
MYLLYMÄELLE
SEURAKUNNAN
LUOTTAMUSTOIMISTA JA HENKILÖIDEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN ERI LUOTTAMUSTOIMIIN,
LIITE 3
valmistelija: hallintosihteeri
Tuukka Myllymäki on lähettänyt 16.4.2020 sähköpostitse liitteen mukaisen
eroanomuksensa. Kirkkoneuvosto valitsi hänet seurakunnan viestintäpäällikön
tehtävään (44 §/2020), jossa hän aloittaa 1.5.2020 ensimmäisen työpäivänsä
ollen 4.5. (KirVesTes 2 § 3 mom. työsuhteen alkaminen)
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan luottamustoimeen
on vaalikelpoinen kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Kirkkolain 23 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan seurakuntavaaleissa ei
seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän seurakunnan palveluksessa
olevaa henkilöä.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet
otetaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden
kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan
saa hoitaa luottamustointaan.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka
jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle
myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta,
hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Tällä valtuustokaudella Myllymäki on toiminut tällä kaudella kirkkovaltuuston
jäsenenä. Lisäksi hänet on valittu suhteellisten vaalien vaalilautakunnan 1.
varajäseneksi vuosiksi 2019-2022, ja vuosiksi 2019-2020 kirkkoneuvoston
jäsen Tuula Rauman henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä kasvatuksen
vastuuryhmän jäseneksi. Näistä em. muutoksista päättää siis kirkkovaltuusto,
mutta vastuuryhmän jäseneksi kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmämallin ja
toimintaohjeiden mukaisesti kokouksessaan uuden jäsenen. (”Toimikauden
aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään kirkkoneuvostossa”, kohta 3)
Esitys (kirkkoherra): kirkkoneuvosto
1) myöntää eron Tuukka Myllymäelle eron kasvatuksen vastuuryhmän
jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen:
2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Myllymäelle eron
kaikista muista hänen luottamustoimistaan;
Pöytäkirjan tarkastajat:
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3) esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa, että Myllymäen tilalle
kirkkovaltuuston jäseneksi valtuustokauden loppuun saakka tulee
valtuustoryhmän 1. varajäsenenä oleva Outi Huttunen;
4) esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsen Tuula
Raumalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen vuoden 2020 loppuun
saakka;
5) esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Myllymäen tilalle suhteellisten
vaalien vaalilautakuntaan 1. varajäseneksi uuden henkilön.

Päätös: Kohta 1): Kirkkoneuvosto valitsi kasvatuksen vastuuryhmän uudeksi
jäseneksi Anitta Pellikan;
kohdat 2-5): hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku:
kohta 1: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
kohdat 2-5: 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:
kohdan 1. osalta oteptk lähetetään valitulle jäsenelle ja asia annetaan tiedoksi
kasvatuksen vastuuryhmän sihteerille ja puheenjohtajalle, muiden kohtien
osalta viedään kirkkovaltuuston kokouksen 14.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

________________________ /________________________
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58 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 4
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilintarkastaja on 2.4.2020 antanut tilintarkastuskertomuksen
seurakunnan vuoden 2019 hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (liite).
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä;
2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2019.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

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:
viedään kirkkovaltuuston kokouksen 14.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

________________________ /________________________
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59 §
MUUT ASIAT
Esitys: merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.
Timo Hakkarainen esitti toiveen esityslistan pykälänumeroinnin toistumisesta
kokouskutsussa/asialistassa. Näin voidaan jatkossa toimia. Lisäksi Timo
Hakkarainen kysyi Tiilitien kiinteistön osaremontin ja pappilan kiinteistön
tilanteista.
Tiilitien diakoniatoimisto: vuokrakalustehankinnat on saatu tehtyä. Kirkon
sakastissa työskentelevien diakoniatyöntekijöiden toiveesta he aloittavat
remontoidun
diakoniatoimiston
koekäytön
eikä
talousjohtaja
ja
kiinteistösihteeri, koska korona-aikana sakastin käyttö on muuttunut melko
vilkkaaksi lisääntyneen nettiradiotoiminnan vuoksi ja siten haasteelliseksi
toimistokäyttöön.
Pappila: vakuutuskorvausneuvotteluja varten on otettu lakimies, sillä
korvausasia ei ole edennyt kovin sujuvasti. Kota-asia on sen sijaan edennyt.
Pappilan ohjausryhmätyöskentelykin on alkanut ja sen pohjalta on mm. laadittu
web-kysely, joka on nyt julkaistu seurakunnan kotisivuilla.
Rita Kumpulainen kysyi, kuinka seurakunta on edistämässä ja auttamassa
seurakuntalaisten arjessa jaksamista, kun esimerkiksi ruokatori Mannan toiminta
on keskeytynyt, ja kuitenkin kunnassa tiedetään olevan paljon perheitä ruokaavun tarpeessa. Kirkkoherra kertoi ruoka-avun olevan jatkuvasti käynnissä,
vaikka Manna onkin tauolla, sillä yksittäisesti haettuja ruokakasseja toimitetaan
jatkuvasti; samoin kauppa-apua on annettu ensin seurakunnan vapaaehtoisille ja
nyt sitäkin ollaan laajentamassa. Seurakunta on ilmaissut kunnalle olevansa
valms yhdistämään myös muiden toimijoiden kanssa voimia.
Terveisiä Rita Kumpulainen toi monelta seurakuntalaiselta kaipuusta päästä
omaan kotikirkkoon, mukaan jumalanpalvelusyhteisöön. Vaikka virtuaalisena
on paljon toimintaa, lämmittää mieltä monien kaipuu oikeasta yhteydestä ja
pääsystä omaan kirkkoon ja ehtoolliselle.
Maija Mattila jatkoi näihin terveisiin ja kiitteli seurakuntaa ja työntekijöitä, kun
nettilähetyksiä on lähdetty niin nopeasti ja innovatiivisesti tekemään. Hengähdä
hetkeksi –toiminnan soisi asioiden normalisoituessa kuitenkin jatkuvan netin
puolella. Tästä kirkkoherra lupasi viedä tekijäryhmälle toivetta.
Päätös:
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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60 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 5-5F
Tiedoksi annettavaa:
-

Viranhaltijapäätökset ajalla 20.2. – 18.3.2020, liite 5
yleisraportti 12/2019, liite 5a
yleisraportti 2/2020, liite 5b
henkilöstöraportti 12/2019, liite 5 c
henkilöstöraportti 2/2020, liitteet 5d
vastuuryhmien muistio, liite 5e
Kempeleen srk Kokkokangas, tarkkailuohjelman lopettaminen, liite 5f
seuraava, ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous ke 6.5.2020 klo
17.00 Teams-etäyhteyden kautta

Esitys (khra): merkitään annettavat ilmoitusasiat 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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61 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 6
Loppuvirsi; iltavirren voi jokainen laulaa yksityisesti kokouksen jälkeen.
Kokouksen päättäminen klo 18.37.
Muutoksenhaku on liitteenä 6.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 4.5.2020

Maija Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat:

________________________ /________________________

Eero Nuolioja

