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ALKUHARTAUS
Laulettiin virrestä 274: 1-2.Vs. kirkkoherra luki alkuhartaudeksi psalmista 43 ja
puhui lähestyvään pääsiäiseen liittyen Jeesuksen kärsimyksestä ja uskon
paradoksista.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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53 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
54 §
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 3.4.2019
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.
55 §
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.
56 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 16.4. –
30.4.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Mattila ja Terttu Pajula. Päätettiin
pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 16.4.-30.4.2019
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
57 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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58 §
KAIKUKORTTISOPIMUS KEMPELEEN KUNNAN KANSSA, LIITTEET 2-2A
valmistelija: vs. kirkkoherra
Mikä on Kaikukortti:
Kaikukortti-toiminnan tavoitteena on edistää taloudellisesti tiukassa tilanteessa
olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja, harrastaa taiteen tekemistä ja osallistua kulttuurielämään Suomessa.
Tavoitteena on lisätä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välistä
rakenteellista yhteistyötä ja luoda sille uusia muotoja, tuoda uusia yleisöjä
kulttuuritarjonnan piiriin sekä lisätä sosiaalipalvelujentuottajien asiakkaiden
hyvinvointia ja tukea sosiaalista kuntoutusta.
Kaikukortin tavoitteena on lisäksi tukea kuntia niiden asukkaiden hyvinvoinnin
edistämistyössä. Tavoitteena on, että Kaikukortti toimii työkaluna kulttuurin
saamiseksi osaksi kuntien hyte-ryhmien ja mahdollisen maakunnallisen hyteryhmän työskentelyä. Kaikukortin kautta voidaan konkreettisesti edistää sitä,
että kulttuuri sisällytetään osaksi kuntien ja kaupunkien hyvinvointikertomuksia sekä hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoreita.
Kumppanuussitoumuksen tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti
yhdenmukainen ja toimiva Kaikukortti-toiminta Kempeleessä.
Mitä sopimus tarkoittaa Kempeleen seurakunnalle?
Sopimuksessa mainittu ”Palvelustarjoaja” on Kempeleen kunta. Seurakunnan, ja
tässä tapauksessa diakoniatyön, rooli on jakaa Kaikukortteja tarpeen ja
harkinnan mukaan. Tästä ei koidu seurakunnalle välittömiä tai välillisiä kuluja.
Kaikukortti on luonteeltaan sellainen tukitoimi, joka on kirkon harjoittaman
diakoniatyön kanssa linjassa, ja on osa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia
(Kirkkojärjestys 4:3§).
Sopimuksen allekirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja seurakunnan
edustajina. Tämä sopimus on voimassa 31.12.2020 asti. Sopimusosapuolet
voivat irtisanoa sopimuksen yhteisellä päätöksellä.
Esitys (vs. khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy Kumppanuussitoumuksen
Kempeleen kunnan kanssa Kaikukortti-toiminnasta ja valtuuttaa kirkkoherran
ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Kempeleen seurakunnan
puolesta.

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: tiedoksi taloustoimistoon ja diakoniatyöntekijöille ja tiimin
lähiesimiehelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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59 §
KIRKONSEUDUN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN/LAUSUNNON ANTAMINEN, LIITTEET 3-3F
valmistelija: talousjohtaja
Kirkonseudun asuinalueen asemakaavaluonnos oli nähtävänä 20.6.–31.8.2018.
Kirkkoneuvosto on tällöin antanut liitteen mukaisen 18.9.2018 päivätyn
lausunnon.
Kempeleen seurakunta (18.9.2018)
Kooste lausunnon keskeisistä asioista:
- Kempeleen seurakunta pyytää tämän asemakaavahankkeen kaavaluonnoksen osalta
arvokkaaseen YM kulttuuriympäristöön (Kempeleen kirkonmäen RKY-kohde) liittyvien
vaikutusten arviointia. Pyyntö pohjaa ohjeistukseen kulttuuriympäristön vaikutusten
arvioinnista.
- Seurakunta on huolestunut asuntoalueen rakentamisen mahdollisesti aiheuttamasta tärinästä
sekä rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksista Vanhaan
kirkkoon ja sen maalauksiin. Seurakunta pyytääkin tähän liittyvää ennakkoselvitystä.
Vastine Kempeleen seurakunnalle: Alueelle on laadittu kulttuurivaikutusten arviointi, jossa
on arvioitu asemakaavan vaikutuksia suunnittelualueen ja sen lähiympäristön rakennettuun
kulttuuriympäristöön ja maisema-arvoihin.
Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kulttuuriympäristön vaikutusten
arvioinnin mukaan käsillä olevan asemakaavahankkeen vaikutukset eivät ole merkittävät
Kempeleen kirkonmäen RKY-kohteelle. Asemakaavaluonnoksessa esitetyn uuden
asuinalueen toteuttamisella ei ole olennaisia vaikutuksia Kempeleen kirkonmäen
rakennustaiteellisiin, rakennushistoriallisiin, historiallisiin tai maisemallisiin arvoihin.
Vaikutukset Kempeleen kirkonmäen arvoihin ovat tapahtuneet jo aiemmin koulukorttelin
rakentuessa. Laaja koulualue katkaisee kirkonmäeltä viljelysalueelle aikanaan avautuneet
näkymät ja siten selänteellä rakennetun kirkonmäen ja selänteen juurella sijaitsevien
peltoalueiden välisen yhteyden.
Kaavaehdotukseen Piriläntien varsi on jätetty rakentamiselta vapaaksi, jolloin kirkonmäki,
Heiko (Junttila) ja pelto voivat muodostaa kokonaisuuden. Näkymät kirkolta Piriläntiellä ovat
kuitenkin ummessa, koska Heikon (Junttilan) pihapiirissä sijaitseva talousrakennus on
näkymän edessä ja kirkonmäen pohjoisrinne on metsittynyt. Piriläntien asumiselta vapaaksi
jättämisellä on myönteisiä vaikutuksia maakunnallisesti arvokkaan tieosuuden arvoihin.
Sitoviin rakennustapaohjeisiin on lisätty ohjeet, miten alueen rakentamisaikana syntyvä tärinä
tulee ottaa huomioon Kempeleen kirkonmäen RKY-kohteen ympäristössä. Rakentamisen
aikainen raskas ajoneuvoliikenne ohjataan Piriläntietä pohjoiseen Eteläsuomentien suuntaan,
joka on muutoinkin luonteva kuljetusten suunta.
Kempeleen kunta on nyt asettanut Kirkonseudun asemakaavamuutoksen ja –
laajennuksen nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.
Suunnittelualue sijaitsee Kirkonmäen vieressä ja on kooltaan noin 32,5 ha.
Asemakaavalla muodostuu uusi noin 330-370 asukkaan asuinalue.
Kirkonseudun asuinalueen asemakaavahankkeen kaavaehdotuksella alueelle
muodostuu 65 erillispientalotonttia (AO), 3 paritalotonttia (AP), 8
erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialuetta (AOR), yleisten rakennusten korttelialue (YO), asuin-, liike- ja
palvelurakennusten korttelialueen tontti, jonka pihapiiri on ennallistettava
(ALP/s), yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue (ET), lähivirkistysaluetta
(VL), puistoaluetta (VP), puistoaluetta, jonka ympäristö on säilytettävä (VP/s),
Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), maatalousaluetta (MT) sekä katualuetta ja muita
yleisiä alueita.
Kempeleen Keskustan tilastoalueella (101), Kirkonseudun pienalueella (009) ja
Hakamaan tilastoalueella (103) ja pienalueella Paituri (012) sijaitseva
asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan kortteleita 9010, 9011
sekä niihin liittyviä maa-ja metsätalousalueita sekä katu- ja viheralueita.
Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen 217:16 ja 206:1 alueelle.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 9012-9029 ja 9033-9035 sekä niihin
liittyviä maatalous-, katu-, paikoitus-, erityis- ja viheralueita.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää lausunnon antamisesta.
Päätös: kirkkoneuvosto evästi talousjohtajaa kunnan kuulemistilaisuutta varten
ja päätti, että kirjallinen lausunto asiasta on syytä antaa. Talousjohtaja
valmistelee lausunnon ja lähettää sen sähköpostilla kirkkoneuvoston jäsenille
luettavaksi ja hyväksyttäväksi, niin että lausunto voidaan lähettää kunnalle
26.4.2019 mennessä.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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60 §
VANHAN KIRKON LÄMMITYSTASON VALINTA JA KIRKON KÄYTTÖAJANKOHDAT KIRKKOVUODEN
AIKANA, LIITTEET 4-4A
valmistelija: talousjohtaja
Vanhan kirkon säilyvyyteen ja käyttöön liittyvät olennaisesti kirkon lämmitys
tai lämmityksestä luopuminen. Lämmitystarkastelun helpottamiseksi
projektityöryhmä on laatinut liitteen mukaisen yksinkertaistetun taulukon,
jossa arvioidaan keskenään eri lämmitystasojen vaikutuksia kirkon osalta.
Lämmitystasovaihtoehdot ovat seuraavat:
 kirkon tasainen, ulkoilman lämpötilaa myötäilevä peruslämpö, 5-10 °C
 nykyinen lämmityskäytäntö voimakkaine lämpötilanvaihteluineen, 817 °C
 kirkon sisälämpötilan pitäminen jatkuvasti korkeana, 18-22 °C ja
 kirkon kokonaan kylmäksi jättäminen.
Taulukossa on niin ikään esitetty ne osa-alueet, joihin kirkon lämmitystasolla
katsotaan olevan vaikutusta:
 seinämaalaukset
 rakenteet
 kirkon alla oleva vanhat haudat
 urut
 paloturvallisuus
 kirkon erilaiset arvot: muistoarvot (käyttäjien omat kokemukset),
historialliset arvot ja käyttöarvot.
Vaikutusten arvioinnissa on käytetty eri alojen asiantuntijoita. Arvojen
tunnistamisessa on puolestaan käytetty hyväksi talven 2018-2019 aikana
seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille tehtyjen kyselyjen tuloksia.
Projektityöryhmä on yksimielisesti päätynyt esittämään kirkkoneuvostolle
ratkaisua,
jossa
Vanhan
kirkon
lämmitystaso
suunnitellaan
peruslämpövaihtoehdon 5-10 °C mukaiseksi. Alhainen ja tasainen lämpötila on
todettu eri asiantuntijoiden ja museoviraston julkaisujen perusteella parhaaksi
vaihtoehdoksi niin Vanhan kirkon rakenteille, hirsipintaisten maalausten
säilymiselle kuin Vanhan kirkon sisäilmallekin.
Lämmitysratkaisun suhteen projektityöryhmä puolestaan suosittelee
kirkkoneuvostolle mallia, jossa on mahdollisuus siirtyä tarvittaessa kirkon
lämmittämättömyyteen tai vastaavasti mahdollisuus nostaa sisälämpötilaa
hallitusti mahdollisia talvikaudella järjestettäviä tilaisuuksia varten. Tähän
liittyvät tekniset ratkaisuvaihtoehdot tuodaan myöhemmin kirkkoneuvostolle
erikseen päätettäväksi.
Vanhan kirkon käyttöajaksi projektityöryhmä suosittelee Vanhassa kirkossa
viimeiset kymmenen vuotta käytössä ollutta järjestelyä eli että vuosittainen
käyttöaika alkaisi toukokuussa ja päättyisi syyskuussa. Tämän lisäksi kirkossa
olisi mahdollista käyttöönottoa seuraavan kahden vuoden aikana järjestää
kokeiluluonteisesti ja vaikutuksia arvioiden esim. joulukirkko ja/tai
pääsiäiskirkko. Muutoin kirkkoa ei talvikautena käytettäisi, jotta
kirkkomaalauksille ja kirkon rakenteille ei tulisi liiallista ja haitallista
kosteuskuormitusta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Vanhan kirkon tulevaksi lämmitystasoksi määritellään tasainen
ulkoilman lämpötilaa myötäilevä peruslämpö, 5-10 °C.
2) Vanhan kirkon tuleva käyttöaika kirkkovuoden aikana on toukokuusta
syyskuuhun. Tämän lisäksi on mahdollista kokeiluluonteisesti järjestää
kirkossa joulu- ja pääsiäiskirkkoja käyttöönottoa seuraavien kahden
vuoden aikana. Valittuihin käyttöaikoihin liittyy olennaisena osana
Vanhan kirkon eri osiin liittyvä vaikutusten seuranta ja arviointi.
Päätös:

1) hyväksyttiin esityksen mukaan.
2) Tapani Turpeinen esitti Vanhan kirkon käytölle vaihtoehtoisen
käyttöajan, eli toukokuusta lokakuun loppuun, mikä sai Rita
Kumpulaiselta kannatusta. Päätettiin äänestää esitysten välillä.
Molemmat vaihtoehdot saivat neljä ääntä äänestyksessä.
Puheenjohtajan äänestettyä pohjaesityksen puolesta päätettiin
alkuperäisen esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk lähetetään projektipäällikölle ja talousjohtajalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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61 §
MUSIIKKITYÖN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOISTA MYÖNNETTÄVÄ AVUSTUS VUONNA 2019,
LIITTEET 5- 5A
valmistelija: talousjohtaja
Yleisen seurakuntatyön johtokunta on tehnyt avustusmäärärahavarauksen
4 000 € Musiikkityön työalan vuoden 2019 talousarvioon (tili 489000)
yhdistyspohjaisen
seurakunnan
kuorotoiminnan
tukemista
varten.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahavarauksen vuoden 2019 talousarvion
käsittelyn yhteydessä kokouksessaan 13.12.2018/34 §. Kirkkoneuvosto
päättää avustusten saajista, avustusmäärästä ja maksamisajankohdasta.
Edellä mainittuun määrärahaan kohdistuvia toiminta-avustushakemuksia on
tähän mennessä tullut seuraavasti:
Kempeleen Kirkkokuoro ry 4 000 €
Kopio avustusanomuksesta liitteineen on tämän pykälän liitteenä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) päättää myöntää 3 600 euron suuruisen toiminta-avustuksen Kempeleen
Kirkkokuoro ry:lle;
2) päättää, että avustuksen maksamisajankohta on päätöksen tultua
lainvoimaiseksi eli aikaisintaan 7.5.2019.
3) antaa maksatuksen suorittamisen talous- ja kiinteistösihteerin tehtäväksi;
4) päättää, että annettavan euromääräisen avustuksen lisäksi seurakunta tukee
yhdistystä antamalla tämän käyttöön veloituksetta Kempeleessä sijaitsevat
harjoitustilat, vuosittaiseen kuoroleirikäyttöön leirikeskus Luurinmutkan
harjoitus- ja majoitustilat ja kokoaikaisen kuoronjohtajan;
Perustelut:
 esitys toiminta-avustuksen myöntämisestä perustuu liitteen mukaiseen
Kempeleen seurakunnan toiminta-avustusten myöntämisperiaatteet ohjeistukseen
 toiminta-avustuksen myöntämisen edellytys täyttyy Kempeleen
Kirkkokuoro ry:n monipuolisella kristilliseen sanoman levittämiseen ja
lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen perustuvalla palvelutehtäväosallistumisella Kempeleen seurakunnan toiminnassa.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk lähetetään Kempeleen Kirkkokuoro ry:lle
ja kanttori Taru Pistolle, tiedotussihteerille ja talous- ja kiinteistösihteerille sekä
palveluesimiehelle
Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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Pöytäkirjan tarkastajat:
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62 §
VS. KIRKKOHERRA VESA ÄÄRELÄN PERUSPALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN AJALLA 20.2.
– 5.3.2019 JA 9.3- 31.3.2019, LIITTEET 6 – 6A

valmistelija: talousjohtaja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Kimmo
Helomaalle virkavapautta ajalle 20.2. – 31.3.2019 ja määrännyt
kappalainen Vesa Äärelän hoitamaan seurakunnan kirkkoherran virkaa
20.2. – 5.3.2019 ja 9.3. – 31.3.2019.
Viran tehtävien määräaikaisen hoitamisen osalta on kirkkoneuvoston
mahdollista Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 7 mukaisesti
päättää kirkkoherran viransijaiselle maksettavasta peruspalkasta.
Kempeleen
seurakunnan
kirkkoherran
virka
kuuluu
Khinnoitteluryhmään, peruspalkan ollessa 4 922,56 euroa. Ylimmän
johdon palkkaukseen ei makseta erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa
jaeta eri palkanosiin.
Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä
otetaan huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja
työssä suoriutuminen kokonaisarvioinnilla. Palvelukseen otettaessa
viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen arviointi perustuu
lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta toiminnasta.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että vs. kirkkoherra Vesa Äärelälle maksetaan
Kempeleen seurakunnan kirkkoherralle maksettavaa K30-hinnoitteluryhmän mukaista peruspalkkaa ajalla 20.2. – 5.3.2019 ja 9.3.-31.3.2019.
Peruspalkan suuruus on 4 922,56 €/kk. Samaa palkkausta sovelletaan
tuomiokapitulin tekemien päätösten mukaisesti kirkkoherran
virkavapauden mahdollisesti jatkuessa edelleen.
Perustelut: päätöksessä otetaan huomioon sekä kirkkoherran että
kappalaisen tehtävien vaativuus ja osittainen yhtäaikaisuus, viranhaltijan
ammatinhallinta sekä työssä suoriutuminen aikaisempien vastaavien
sijaisuuksien aikana seurakunnassamme. Osittaisen yhtäaikaisuuden
perusteena on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin rovasti Markku
Korpelalle antama viranhoitomääräys vs. kappalaisen virkaan ajalle 1.3. –
31.3.2019.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Merk. puheenjohtaja Vesa Äärelä poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi klo 17.56-18.02. Sen ajan kokouksen puheenjohtajana toimi
varapuheenjohtaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi vs. kirkkoherralle (Äärelä) sekä talousja kiinteistösihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

12
63 §
VS. KIRKKOHERRA JUHA MAALISMAAN PERUSPALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN AJALLA
6. – 8.3.2019, LIITE 6

valmistelija: talousjohtaja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Kimmo
Helomaalle virkavapautta ajalle 20.2.–31.3.2019 ja määrännyt
seurakuntapastori
Juha
Maalismaan
hoitamaan
seurakunnan
kirkkoherran virkaa ajalla 6. – 8.3.2019.
Viran tehtävien määräaikaisen hoitamisen osalta on kirkkoneuvoston
mahdollista Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 7 mukaisesti
päättää kirkkoherran viransijaiselle maksettavasta peruspalkasta.
Kempeleen
seurakunnan
kirkkoherran
virka
kuuluu
Khinnoitteluryhmään, peruspalkan ollessa 4 922,56 euroa. Ylimmän
johdon palkkaukseen ei makseta erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa
jaeta eri palkanosiin.
Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä
otetaan huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja
työssä suoriutuminen kokonaisarvioinnilla. Palvelukseen otettaessa
viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen arviointi perustuu
lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta toiminnasta.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että vs. kirkkoherra Juha Maalismaalle
maksetaan Kempeleen seurakunnan kirkkoherralle maksettavaa K30hinnoittelu-ryhmän mukaista peruspalkkaa ajalla 6.–8.3.2019.
Peruspalkan suuruus on 4 922,56 €/kk. Samaa palkkausta sovelletaan
tuomiokapitulin tekemien päätösten mukaisesti kirkkoherran
virkavapauden mahdollisesti jatkuessa edelleen.
Perustelut: päätöksessä otetaan huomioon sekä kirkkoherran että
seurakuntapastorin tehtävien vaativuus ja osittainen yhtäaikaisuus,
viranhaltijan ammatinhallinta sekä työssä suoriutuminen aikaisempien
vastaavien sijaisuuksien aikana seurakunnassamme.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi seurakuntapastorille (Maalismaa), vs.
kirkkoherralle sekä talous- ja kiinteistösihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

13
64 §
VS. KAPPALAINEN MARKKU KORPELAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN (PERUSPALKAN)
MÄÄRITTÄMINEN, LIITTEET 6-6A
valmistelija: talousjohtaja
Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla
viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmien kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtäväkuvauksen avulla.
Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden arvioinnin
perusteella kuuluu. Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat. Viranhaltijan /
työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, jollei vaativuusosasta tai erityisestä perusteesta muuta johdu.
Peruspalkan vaativuusosa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtäväkuvaus ja sen
vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä ylitys
merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.
Peruspalkan erityinen osa:
Viranhaltijan/työntekijän
peruspalkka
on
määritettävä
tehtävän
vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä
erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan sellaisia
tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävän vaativuutta kuvaavissa
kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys merkitään peruspalkan erityiseksi
osaksi.
Peruspalkan muodostuminen:
Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan sekä
mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä. Peruspalkka voi
olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan vaativuusryhmän vähimmäispalkan
suuruinen tai sitä korkeampi vain, jos siinä on erityinen osa.
Tehtävän vaativuuden arvioinnissa voidaan erottaa kaksi vaihetta:
tehtävän sijoittaminen vaativuusryhmään ja
viranhaltijan/työntekijän peruspalkan määrittäminen.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta (sovelletaan
31.12.2019 asti).
Vs. kappalainen Markku Korpelan peruspalkan määritystä koskeva
yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on
kokouksessa nähtävillä.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) tehtävän peruspalkaksi määritellään 2 670,19 €:
Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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 vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka on 2 670,19 €,
2) palkkaus tulee voimaan 1.3.2019 alkaen vs. kappalainen Markku Korpelan
aloitettua
tehtävässään
(Oulun
hiippakunnan
tuomiokapitulin
pöytäkirjaotteet III/2019).
perustelut:
Hän täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Sijaisuus on määritelty ajalle
1.3 – 31.3.2019 (liitteet 1 ja 2).
3) samaa palkkausta sovelletaan tuomiokapitulin tekemien päätösten
mukaisesti kirkkoherran virkavapauden mahdollisesti jatkuessa edelleen.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: oteptk lähetetään tiedoksi Korpelalle, vs. kirkkoherralle sekä
talous- ja kiinteistösihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

15
65 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ, LIITE 7
valmistelija: hallintosihteeri
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on uudistanut viime vuosien aikana
rippikouluaan. Uudistuksen myötä piispainkokous on vahvistanut uudistuksen
tuloksena syntyneen Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n ja
malliohjesääntö on vahvistettu lokakuussa 2018. Kirkkojärjestys edellyttää (KJ
3:3), että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön.
Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tuomiokapitulin
vahvistaessa seurakunnan rippikoulun ohjesäännön kumoaa se aikaisemman,
20.5.2003 vahvistetun Kempeleen seurakunnan rippikoulun ohjesäännön.
Esitys (vs. khra): kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Kempeleen
seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja alistaa sen Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: ohjesääntö lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
vahvistettavaksi. Asiasta tiedotetaan nuorisotyön lähiesimiestä ja
rippikoulutyöstä vastaavaa työntekijää.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

16
66 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN VUODEN 2019 RIPPIKOULUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, LIITE 8
valmistelija: hallintosihteeri
Rippikoulun ohjesäännön mukaan seurakunnan rippikouluista laaditaan
vuosittain suunnitelma, jossa näkyvät tulevan kauden rippikouluryhmät sekä
niiden ohjaajatiimit ja keskeiset päivämäärät. Seurakunnan kirkkoneuvosto
hyväksyy suunnitelman.
Esitys (vs. khra): kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Kempeleen
seurakunnan vuoden 2019 rippikoulusuunnitelman.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk ja suunnitelma annetaan nuorisotyön lähiesimiehelle ja
rippikoulutyöstä vastaavalle nuorisotyönohjaajalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

17
67 §
MUUT ASIAT
Esitys: Mahdolliset muut asiat merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin, ettei ollut muita asioita.
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: päätöksestä riippuen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

18
68 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 9 - 9E
Tiedoksi annettavaa:
-

-

Viranhaltijapäätökset ajalla 14.3.-3.4.2019, liite 9
kuukausiraportti, henkilöstö 12/2018, liite 9a
kuukausiraportti, henkilöstö 2/2019, liite 9b
kuukausiraportti 2/2019, liite 9c
kuukausiraportti v. 2018, liite 9d
vastuuryhmien muistiot, liitteet 9e
Oulun syyttäjänviraston päätös 27.2.2019 esitutkinnan rajoittamisesta,
epäilty rikos: hautarauhan rikkominen
kirkkoherranviraston ilmoitettua (2.5.) aiemmin tapahtuva muutto
väistötiloihin
(17.4.
alkaen
palvelee
Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa)
Luurinmutkan leirikeskukseen suunnitellun kotarakennuksen hankkimisen
edistyminen
seuraava KN-kokous 9.5.2019

Esitys (khra): merkitään annettavat ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: merkittiin.
Merk. Tapani Turpeinen poistui kokouksesta kellon ollessa 18.13
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:
__________ /__________

19
69 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 10
Loppuvirsi
Kokouksen päättäminen klo 18.25.
Muutoksenhaku on liitteenä 10.

Vesa Äärelä
puheenjohtaja

Eero Nuolioja
pj 62 §

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 15.4.2019

Maija Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

Terttu Pajula

