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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi edellisen sunnuntain teksteistä Luukkaan evankeliumin tekstin Sakkeuksesta. Laulettiin virsi 513: 1-2.
68 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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69 §
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
10.6.2015 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
70 §
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.
71 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.6.–
6.7.2015 klo 10.00–15.00.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Hintsala ja Sisko Holma. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.6.–
6.7.2015.
72 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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työjärjestyksen. Puheenjohtajalla oli Muihin asioihin lisäyksenä tiedoksi
annettavana kirkkokuoron kirjeen. Se päätettiin lisätä siellä kohdaksi
viisi.

Päätös: hyväksyttiin lisäyksellä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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73 §
KORJAUSRAKENTAMISTARPEEN KARTOITUS
valmistelija: talousjohtaja
Toimialajohtaja, kiinteistöjen käytönohjaus, Jyrki Heinonen ISS Proko Oy:stä
on kartoittanut yhteistyössä talousjohtajan kanssa seurakunnan kiinteistöihin
liittyvän korjausrakentamistarpeen. Tarvekartoitus esitellään kokouksessa.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto merkitsee tarvekartoituksen tiedoksi ja antaa talousjohtajalle
tehtäväksi valmistella korjausrakentamisaikataulun, joka hyväksytään vuosittain talousarvion yhteydessä. Lisäksi kiireellisiksi määritellyt korjaustoimenpiteet suoritetaan määrärahojen puitteissa jo tämän vuoden aikana.
Päätös: merkittiin.

Merk. Jyrki Heinonen poistui kokouksesta ennen päätöksen tekoa kello
19.19 käytyään läpi kiinteistöjen korjausrakentamistarpeen kartoituksen.

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: talousjohtajalla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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74 §
MAKSUPÄÄTTEEN HANKINTA
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunta vastaanottaa maksusuoritukset tällä hetkellä käteisenä tai tilisuorituksina. Yhä useammin maksu haluttaisiin kuitenkin suorittaa seurakunnalle
korttimaksuna.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntaan hankitaan maksupääte. Päätteeseen liittyvät hankinnat annetaan talous- ja kiinteistösihteerille tehtäväksi niin
että maksupääte on käytössä viimeistään 1.9.2015.
Perustelut:
Maksupäätteen käyttö vähentää käteiseen rahaan ja laskutukseen liittyviä työtehtäviä, pienentää kustannuksia suhteessa nykykäytäntöön ja antaa maksamiseen nykyaikaisemman vaihtoehdon entisten rinnalle.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talous- ja kiinteistösihteerillä

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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75 §
MA. PUUTARHUREIDEN PERUSPALKAN MÄÄRITTÄMINEN
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 peruspalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan sellaisia
tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävään 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.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
tehtävän peruspalkaksi määritellään vaativuusryhmän 401 mukainen
palkka 1 849,77 €;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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mikäli työntekijällä ei ole tehtävässä vaadittavaa tutkintoa suoritettuna
ja tutkintotodistusta esitettävänä vähennetään vaativuusryhmän mukaista palkkaa 15 prosentilla;
palkkaus on voimassa työsuhteen alusta lukien.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
annetaan tiedoksi ma. puutarhureille, Niina Laineelle ja Aila Taskilalle.
Täytäntöönpano on talous- ja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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76 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN (PÄÄPAINO LAPSI- JA PERHETYÖSSÄ) PERUSPALKAN UUDELLEEN
MÄÄRITTÄMINEN
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 peruspalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan sellaisia
tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävään 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.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Kirkkoneuvosto on jo aiemmin sijoittanut tehtävän vaativuusryhmään
601.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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1) tehtävän peruspalkaksi määritellään 2 653,76 €:
 vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka on 2 616,26 €;
 vaativuusosa 37,50 €, perustelut:
 viranhaltijan erityisvastuualueena on perhetyön koordinointi
(25 €)
 viranhaltija toimii kustannuspaikan kirkolliset toimitukset
vastuuhenkilönä (12,50 €)

2) palkkaus tulee voimaan 1.6.2015 alkaen.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
annetaan tiedoksi yleisen seurakuntatyön tiimin lähiesimiehelle ja vs.
viranhaltija Päivi Ollikaiselle. Täytäntöönpano on talous- ja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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77 §
TARKENNUS KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAAN VIHKIMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN, LIITE 2
valmistelija: talousjohtaja
KN 24.3.2015/29 §:

KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAAN VALMISTUNEEN OSAN VIHKIMINEN
18.4.2015
valmistelija: talousjohtaja
KJ 17:3 mukaisesti hautausmaa on vihittävä ennen kuin sitä ryhdytään
käyttämään. Piispa Samuel Salmi vihkii nyt valmistuneen hautausmaaosan (rakennusvaihe 1) 18.4.2015 Kempeleen seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä.
Vihittävä alue sijaitsee Kissaojan eteläpuolella ja koostuu arkku- ja uurnahauta-alueesta, muistolehtoalueesta, joka sisältää myös sirottelualueen, muualle haudattujen muistomerkkialueesta, ulkohartauspaikasta,
taideteoksen sijoituspaikasta ja Kissaojan varrella sijaitsevasta hiljentymispaikasta. Lisäksi hautausmaa-alueeseen kuuluvat huoltorakennusja parkkipaikka-alue. Seurakuntakeskuksen läheisyyteen, nykyiselle seurakuntakeskuksen parkkipaikka-alueelle on rakennettu uusia pysäköintipaikkoja hautausmaalle johtavan portin läheisyyteen.
Seurakuntakeskukseen on rakennettu erillinen tila sanomakelloja varten, uusi katos sisäpihalle olemassa olevan uloskäynnin suojaksi ja
lämmin tuulikaappi salin etuosan oven yhteyteen.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että Kokkokankaan hautausmaan rakennusvaiheen 1 mukaiset alueet vihitään 18.4.2015, Kempeleen seurakunnan
piispantarkastuksen yhteydessä. Vihkimisen suorittaa piispa Samuel
Salmi.
Päätös: hyväksyttiin.
---

16.6.2015:

Talousjohtajan piispa Samuel Salmen kanssa ennen vihkimistä käymän
keskustelun perusteella tarkennetaan vihkimistä koskevaa päätöstä
niin, että koko liitteen mukainen hautausmaa-alue (alueet 1-5) on vihitty 18.4.2015.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto toteaa, että piispa Samuel Salmi
on vihkinyt koko Kokkokankaan hautausmaa-alueeksi varatun alueen
18.4.2015. Päätös liitteineen annetaan tiedoksi Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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Päätös: hyväksyttiin.
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: oteptk liitteineen lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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78 §
HAUTAUSTEN ALOITTAMINEN KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAALLE
valmistelija: talousjohtaja
Kokkokankaan hautausmaa on vihitty käyttöön piispantarkastuksen yhteydessä 18.4.2015. Hautaukset hautausmaalla voidaan aloittaa
1.10.2015 alkaen.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että hautaukset Kokkokankaan hautausmaalle
voidaan aloittaa 1.10.2015 alkaen.

Perustelut:
- terveysviranomaiset ovat suorittaneet ennen hautausten aloittamista uudelle hautausmaalle tehtäväksi määritellyn tarkastuskäynnin
8.5.2015. Tarkastusraportti ei ole vielä saapunut seurakuntaan.
- hautausten aloittamiseen liittyvät valmistelut hankintoineen ja kilpailutuksineen sekä henkilöstön että hautausurakoitsijan perehdytys saadaan päätökseen 30.9 mennessä;
- hautaustoimen henkilöstön kesälomakausi päättyy 30.9.

Päätös: hyväksyttiin.

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: toimeenpano talousjohtajalla, annetaan tiedoksi taloustoimistoon ja kirkkoherranvirastoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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79 §
MUUT ASIAT, LIITE 3
Tiedoksi annettavia:
1. Viranhaltijapäätökset ajalla 19.5.–8.6.2015, liite 3
2. Rauhan Tervehdys ry:n kevätkokouksen terveiset
3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 28.5.2015: TM Päivi
Ollikaiselle on annettu viranhoitomääräys Kempeleen seurakunnan vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 7.6.–31.12.2015
4. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 25.8.2015 klo 18
5. Kirkkokuoron terveiset

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee asiakohdat 1-5 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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80 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 4
Loppuvirsi 563.
Kokous päätettiin kellon ollessa 20.25.
Muutoksenhaku on pöytäkirjan liitteenä 4.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.6.2015

Pirkko Hintsala

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

Sisko Holma

