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KEMPELEEN SEURAKUNTA
PL 28, 90441 KEMPELE
p. 08-561 4500
kempeleen.seurakunta@evl.fi

PÖYTÄKIRJA 7/2015
KIRKKONEUVOSTO

Aika

Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28

Paikka

Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

Läsnä

Holma Sisko
Hintsala Pirkko
Jarva Taavi
Kärkimaa Jarkko
Mattila Heikki
Rauma Tuula
Siira Anni-Maija
Ylisirniö Kari
Juvani Kaisu
Helomaa Kimmo
Salo Anneli
Karppinen Tarja

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen, vpj
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston varajäsen S. Lahtisen tilalla
kirkkovaltuuston pj.
kirkkoneuvoston pj.
talousjohtaja
sihteeri

Poissa

Lahtinen Sakari
Tahkola Maija
Määttä Pauli

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkovaltuuston vpj.
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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Laulettiin virsi 289. Kirkkoherra luki
tämän viikon teksteistä 1. Moos. kirjasta luvusta 15.
101 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
102 §
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 §). Kutsut on lähetetty
Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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8.10.2015 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
103 §
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.
104 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.10.–
2.11.2015 klo 9.00–15.00
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Mattila ja Tuula Rauma.
Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
ajalla 19.10.–2.11.2015
105 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen. Pykälässä 108 Muut asiat lisättiin tiedoksi annettavien
asioiden kohtaan Rauhan Tervehdyksen syyskokouksen kutsu.
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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106 §
TOIMISTONHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TYÖSUHDE
valmistelija: kirkkoherra
Kirkkoherranviraston pitkäaikainen toimistonhoitaja on siirtymässä
eläkkeelle 1.5.2016. Kirkkoherranvirastossa tarvitaan myös tulevaisuudessa kahden työntekijän – toimistonhoitajan ja toimistosihteerin –
työpanosta. Toimistonhoitajan työsuhde on määrä täyttää viimeistään
maaliskuun alusta 2016 nykyisen toimistonhoitajan jäädessä vuosilomalle ja sitä kautta eläkkeelle. Haussa tullaan korostamaan asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta, yhteistyökykyä, tiimitaitoja sekä seurakuntatuntemusta.
Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto:
1) päättää, että toimistohoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
täytetään viimeistään 1.3.2016 alkaen.
2) valtuuttaa kirkkoherran huolehtimaan hakuprosessin saattamisesta
käyntiin.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano:
toimeenpano kirkkoherralla, tiedoksi taloustoimistoon

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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107 §
STRATEGIATYÖN JATKAMINEN
valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnan voimassaoleva strategia, Meidän kirkko Kempeleessä 2020 - Unelmien työpaikka, on tehty vuonna 2008 kokonaiskirkon strategian 2015 ” Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö” pohjalta.
Sittemmin kokonaiskirkko on julkaissut uuden strategian vuoteen 2020
nimeltään Kohtaamisen kirkko. Kempeleen seurakunnan toimintaympäristö on myös muuttunut strategiamme laatimisen jälkeen. Tätä silmällä
pitäen seurakunnassa järjestettiin 3.10.2015 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa valtuustoseminaari, johon osallistui suuri joukko sekä
työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Valtuustoseminaarissa käsiteltiin
monipuolisesti kirkon kokonaisstrategiaa Kempeleen seurakunnan näkökulmasta. Tätä strategiaprosessin uudelleenkäynnistymistä on syytä
jatkaa tarkastelemalla voimassaolevan strategiamme uudistamisen tarvetta ja mahdollisen uudistamisen laajuutta.

Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: kirkkoneuvosto päätti, että strategiatyötä lähdetään jatkamaan
ja sitä tekemään valittiin työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja sekä johtavat luottamushenkilöt, eli kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin hallintosihteeri.
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: merkitään tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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108 §
MUUT ASIAT, LIITE 2
Tiedoksi annettavia:
1. Viranhaltijapäätökset ajalla 8.9.–5.10.2015, liite 2
2. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kokous 24.9.2015 / 22 §:
kapituli myönsi kappalainen Vesa Äärelälle sivutoimiluvan ItäSuomen yliopiston teologien työssäoppimisjakson jumalanpalvelusryhmän ohjaajana toimimiseen 11.1.–6.3.2016. Sivutoimilupa
ei saa haitata kappalaisen viran hoitamista.
3. Yhteistyö kauppakeskus Zeppelinin kanssa
4. Väestötietoja, kirkosta erot ja liittymiset v. 2015
5. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 4.11.2015 klo 18.
6. Rauhan Tervehdys ry:n syyskokous 18.11.2015.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee asiakohdat 1-6 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:
________ / ________

6
109 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 3
Loppuvirtenä laulettiin virsi 563.
Kokouksen päättäminen klo 19.28.
Muutoksenhaku liitteenä 3.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 15.10.2015

Heikki Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________

Tuula Rauma

