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ALKUHARTAUS
Laulettiin virrestä 338: 1,3. Kirkkoherra luki Jes. 30:18–21.
1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§
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
18.1.2018 kirkkoneuvoston jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
3§
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.
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.1.–
9.2.2018 kello 9:00–15:00.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Tahkola ja Kari Ylisirniö.
Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
ajalla 26.1.–9.2.2018.
5§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kokoukseen tuotiin lisäasiana pykäläksi 14 otettava Oulun hiippakunnan
piispan vaali: maallikkovalitsijoiden valinta. Lisäksi Ilmoitusasiatpykälään lisättiin kirkkovaltuuston kokouspäivämäärä ja
kirkkoneuvoston alustavat syksyn kokouspäivämäärät.
Päätös: hyväksyttiin lisäyksillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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6§
KIRKONMÄKI-HANKKEEN VALAISTUSSUUNNITTELIJAN VALINTA, LIITTEET 2-2B
valmistelija: talousjohtaja
Arkkitehti SAFA Henrika Pihlajaniemi on lupautunut olemaan
käytettävissämme Kirkonmäki-hankkeeseen nyt valittavan valaistussuunnittelijan
tehtävässä.
Valaistussuunnittelija
työskentelee
hankkeessamme pääsuunnittelijan alaisuudessa ja tiiviissä yhteistyössä
mm. sähkösuunnittelijan ja maisemasuunnittelijan sekä projektinjohdon kanssa.
Valaistussuunnittelua koskeva sopimusluonnos on tämän pykälän
liitteenä 6B. Tarjous ja referenssit esitellään kokouksessa. Hankinta ei
ylitä hankintalaissa määriteltyä kansallista kynnysarvoa.
Henrika Pihlajaniemi esittäytyy kirkkoneuvostolle tämän pykälän
käsittelyn aluksi.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto valitsee Kirkonmäki-hankkeen
valaistussuunnittelijaksi arkkitehti Henrika Pihlajaniemen Arkkitehdit
m3 Oy:stä ajalle 15.2.2018–31.12.2021. Allekirjoitettu sopimus
annetaan talousjohtajan viranhaltijapäätöksenä kirkkoneuvostolle
tiedoksi valintaan liittyvän oikaisuvaatimusajan jälkeen.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Merk. Henrika Pihlajaniemi ja Jyrki Heinonen poistuivat kokouksesta
pykälän esittelyn jälkeen kellon ollessa 18.44.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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7§
JOHTOKUNTIEN KORVAAMINEN VASTUURYHMILLÄ 1.1.2019-/1. PÄÄTÖSKÄSITTELY
valmistelija: kirkkoherra
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa (11/2017) käydyn keskustelun
sekä
seurakunnan
johtoryhmän
jatkotyöskentelyn
pohjalta
vastuuryhmämallia ja toimintaohjeita on päivitetty seuraavanlaiseen
muotoon:
1) Vastuuryhmiä perustetaan kuusi: yleisen seurakuntatyön,
kasvatuksen, diakonian, vapaaehtoisuuden, hautausmaiden ja
kiinteistöjen
vastuuryhmät.
Lähetystyö
sulautetaan
jumalanpalveluselämän yhteyteen.
2) Vastuuryhmät asettaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy
niiden toimintaohjeet. Vastuuryhmän toimikausi on valtuustokausi.
Toimikauden aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään
kirkkoneuvostossa.
3) Vastuuryhmään tulee vapaaehtoispuolelta neljä jäsentä +
kirkkoneuvoston edustaja. Jäseniä voidaan tarvittaessa valita myös
kirkkovaltuuston ulkopuolelta. Jäsenen tulee olla konfirmoitu
Kempeleen seurakunnan jäsen, joka on kiinnostunut asianomaisen
vastuualueesta. Edellinen periaate on keskeinen otettaessa
huomioon kirkkolain 23 luvun 8 §, joka määrää tasa-arvolain
mukaisesti, että jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu. Vastuuryhmän pysyvä työntekijäedustus koostuu yhdestä
lähiesimiehestä, pois lukien kasvatuksen vastuuryhmä, jossa
mukana ovat kasvatustyön molemmat esimiehet, sekä
vapaaehtoisuuden vastuuryhmä, jossa mukana on yleisen
seurakuntatyön
lähiesimiehen
lisäksi
vapaaehtoistyön
koordinaattori.
4) Ryhmät voivat kysyä vierailijoita yksittäisiin kokouksiin tai
projektiluontoisesti useampaan kokoukseen. Kokouksesta tehdään
muistio, sihteerinä toimii työntekijä. Vastuuryhmät kokoontuvat
tarvittaessa, vähintään 2 krt/v. Lisäksi vastuuryhmät osallistuvat
keväisin pidettävään valtuustoseminaariin.
5) Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston edustaja.
6) Vastuuryhmätyöskentely oikeuttaa samankaltaiseen palkkiokäytäntöön kuin johtokuntatyöskentely.
7) Vastuuryhmä suunnittelee ja arvioi vastuualueeseensa kuuluvaa
toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Suunnittelun kohteena
ovat ennen kaikkea suuret kokonaisuudet. Vastuuryhmän jäsenet
voivat osallistua halunsa mukaan myös käytännön toteutukseen.
Vastuuryhmä voi tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle. Samoin
vastuuryhmä voi tuoda ideoita valtuustoseminaarin käsiteltäviksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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Jatkokeskusteluissa koulutuksen merkitystä on korostettu. Valtuustokauden aluksi on syytä esitellä vastuuryhmien toimintaa jo ennen
järjestäytymiskokousta. Samoin valtuustokauden ensimmäisen vuoden
aikana vastuuryhmät itse järjestävät omia täsmäkoulutuksiaan, jotta
vastuuryhmien jäsenet pääsevät tutustumaan työalojen toimintaan.
Vastuuryhmien
puheenjohtajille
järjestetään
strategiaja
puheenjohtajakoulutusta. On huomattava, että palkkiosäännöstöä on
uusittava vuoden 2018 aikana vastaamaan uutta rakennetta.
Esitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja lähettää sen
viranhaltijatasolle edelleen valmisteltavaksi.
Päätös: keskustelun pohjalta kohtia muokattiin seuraavasti sekä
päätettiin, että asia viedään seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen:
1) Vastuuryhmiä perustetaan kuusi: yleisen seurakuntatyön,
kasvatuksen, diakonian, vapaaehtoisuuden, hautausmaiden ja
kiinteistöjen
vastuuryhmät.
Lähetystyö
sulautetaan
jumalanpalveluselämän yhteyteen.
2) Vastuuryhmät asettaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy
niiden toimintaohjeet. Vastuuryhmän toimikausi on valtuustokausi.
Toimikauden aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään
kirkkoneuvostossa.
3) Vastuuryhmään tulee valtuutetuista neljä jäsentä + kirkkoneuvoston
edustaja. Jäseniä voidaan tarvittaessa valita myös kirkkovaltuuston
ulkopuolelta. Jäsenen tulee olla konfirmoitu Kempeleen
seurakunnan jäsen, joka on kiinnostunut asianomaisesta
vastuualueesta. Edellinen periaate on keskeinen otettaessa
huomioon kirkkolain 23 luvun 8 §, joka määrää tasa-arvolain
mukaisesti, että jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu. Vastuuryhmän pysyvä työntekijäedustus koostuu yhdestä
lähiesimiehestä, pois lukien kasvatuksen vastuuryhmä, jossa
mukana ovat kasvatustyön molemmat esimiehet, sekä
vapaaehtoisuuden vastuuryhmä, jossa mukana on yleisen
seurakuntatyön
lähiesimiehen
lisäksi
vapaaehtoistyön
koordinaattori. Em. viranhaltija toimii vastuuryhmän kokouksessa
esittelijänä.
4) Ryhmät voivat kysyä vierailijoita yksittäisiin kokouksiin tai
projektiluontoisesti useampaan kokoukseen. Kokouksesta tehdään
muistio, sihteerinä toimii työntekijä. Vastuuryhmät kokoontuvat
tarvittaessa, vähintään 2 krt/v. Lisäksi vastuuryhmät osallistuvat
valtuustoseminaareihin.
5) Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston edustaja.
6) Vastuuryhmätyöskentely oikeuttaa samankaltaiseen palkkiokäytäntöön kuin johtokuntatyöskentely.
Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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7) Vastuuryhmä suunnittelee ja arvioi vastuualueeseensa kuuluvaa
toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Suunnittelun kohteena
ovat ennen kaikkea suuret kokonaisuudet. Vastuuryhmän jäsenet
voivat osallistua halunsa mukaan myös käytännön toteutukseen.
Vastuuryhmä voi tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle. Samoin
vastuuryhmä voi tuoda ideoita valtuustoseminaarin käsiteltäväksi.
Jatkokeskusteluissa koulutuksen merkitystä on korostettu. Valtuustokauden aluksi on syytä esitellä vastuuryhmien toimintaa jo ennen
järjestäytymiskokousta. Samoin valtuustokauden ensimmäisen vuoden
aikana vastuuryhmät itse järjestävät omia täsmäkoulutuksiaan, jotta
vastuuryhmien jäsenet pääsevät tutustumaan työalojen toimintaan.
Vastuuryhmien
puheenjohtajille
järjestetään
strategiaja
puheenjohtajakoulutusta. On huomattava, että palkkiosäännöstöä on
uusittava vuoden 2018 aikana vastaamaan uutta rakennetta.
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: asia viedään kirkkovaltuuston kokouksen 13.2.
esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

8
8§
HAUDANHOITOMAKSUT VUONNA 2018
valmistelija: talousjohtaja
HAUDANHOITOMAKSUT
yhden kesän hoito/ 1 hautapaikka hiekka/nurmihauta

120,00

yhden kesän hoito/ 2 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta

125,00

yhden kesän hoito/ 3 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta

130,00

yhden kesän hoito/ 4 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta

135,00

yhden kesän hoito/ 5 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta

140,00

Hautojen erillistä kasteluhoitoa ei ole käytössä. Kesähoitoon sisältyy yksi
begonia/hautapaikka ja reunakukkana hopealehti, haudan nurmi-/hiekkapinnan hoito,
kukkapaikan kunnostus ja hoito, kukkien ja kanervien hankinta, istutus ja hoito sekä
kukkapaikan syyssiivous, jonka yhteydessä hoitohaudoille istutetaan kellokanervat
(yksi/hautapaikka).
Kukat istutetaan juhannukseen mennessä ja hoitokausi jatkuu syyskuun loppuun.

VIIDEN VUODEN HAUDANHOITOSOPIMUS:
1 hautapaikka

630,00

2 vierekkäistä hautapaikkaa

655,00

3 vierekkäistä hautapaikkaa

680,00

4 vierekkäistä hautapaikkaa

710,00

5 vierekkäistä hautapaikkaa

735,00

Hautojen erillistä kasteluhoitoa, eikä talvihoitoa ole käytössä. Kesähoitoon sisältyy yksi
kukka/hautapaikka sekä reunakukkana esim. hopealehti, haudan nurmipinnan hoito,
kukkapaikan kunnostus ja hoito, kukkien hankinta, istutus ja hoito sekä kukkapaikan
syyssiivous, jonka yhteydessä hoitohaudoille istutetaan kellokanervat (yksi/hautapaikka).
Kukat istutetaan juhannukseen mennessä ja hoitokausi jatkuu syyskuun loppuun.

Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuonna 2018 perittävät
haudanhoitomaksut.
Päätös: hyväksyttiin. Todettiin hintojen edelleen pysyvän aikaisempien
vuosien tapaan ennallaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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Toimeenpano:
oteptk annetaan taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työntekijöille

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

10
9§
NUORISOTYÖNOHJAAJA MERJA VEIKKOLAISEN VIRKAVAPAUSHAKEMUS AJALLE 10.4.–31.12.2018
valmistelija: hallintosihteeri
Nuorisotyönohjaaja
Merja
Veikkolainen
on
tällä
hetkellä
vanhempainvapaalla, joka kestää 9.4.2018 saakka. Hän on jättänyt
vuosilomahakemuksen säästövapaista ajalle 10.4.–13.5.2018 ja
virkavapaahakemuksen hoitovapaalle jäämisestään ajalle 14.5.–
31.12.2018. Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada alle
3-vuotiaan lapsensa hoitamiseksi hoitovapaata. Hoitovapaasta ja sen
pituudesta hänen on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kahta
kuukautta ennen vapaan alkua (357/1998, luku 2 a, 35 c §).
Esitys (khra): kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Merja
Veikkolaiselle vuosilomaa (säästövapaista) ajalle 10.4.–13.5.2018 ja
hoitovapaata alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon ajalle 14.5.–31.12.2018.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano:
oteptk annetaan nuorisotyön tiimiesimiehelle ja taloustoimistoon ja
lähetetään viranhaltijalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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10 §
VS. NUORISOTYÖNOHJAAJA ANNA SAVUOJAN SIJAISUUDEN JATKO AJALLE 1.3.–31.12.2018
valmistelija: hallintosihteeri
Merja Veikkolaisen sijaisena on toiminut Anna Savuoja 15.5.2017
alkaen. Hänen sijaisuutensa on määrä kestää 28.2.2018 saakka. Merja
Veikkolaisen haettua vuosilomaa ja hoitovapaata sijaisuuden tarve
pitenee haetun virkavapauden keston verran, eli 31.12.2018 asti. Anna
Savuoja on lupautunut jatkamaan sijaisena tehtävässä vuoden loppuun
saakka.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto jatkaa nuorisotyönohjaaja Anna Savuojan
sijaisuutta vakituisen viranhaltijan virkavapauden ajan, eli 31.12.2018
asti.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan taloustoimistoon, nuorisotyön
tiimiesimiehelle ja ko. viransijaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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11 §
RAKENNUSURAKAN JATKOSOPIMUS/POSITIO 1, KIRKONMÄEN HANKKEET, LIITTEET 3-3A
valmistelija: talousjohtaja
Restaurointipuusepät Nuutti Ay on valittu Kirkonmäen korjaushankkeet
2017–2021 position 1 urakoitsijaksi joulukuun 2017 alkuun asti (Kn
94.§/2017 ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset 31/2017, 33/2017 ja
45/2017).
Urakkasopimus (45/2017) pitää sisällään seuraavat Vanhan kirkon ja
kellotapulin rakennus-/korjaustyöt: ulkoseinärakenteiden purkutyöt,
hirsikorjaustyöt, julkisivuverhouksen ja ulkoseinien lämmöneristyksen
korjaamisen/uusimisen sekä ikkunoiden restaurointityöt.
Liitteen mukaisessa jatkourakkasopimuksessa urakka-aikaa jatketaan
Vanhan kirkon julkisivuverhouksen asennustöiden osalta 15.2.2018
saakka sekä ikkunoiden restaurointitöiden, asennuksen ja maalauksen
osalta 31.5.2018 saakka. Kellotapulin huolto- ja kunnostustöiden osalta
ulkopuolen korjaustöiden tulee olla valmiina 30.6.2018 mennessä.
Sopimuksen urakkahinta on tuntityötarjouksen 19.5.2017 mukainen
(liite).
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen jatkosopimuksen.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

13
12 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN/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.
Kirkkoneuvosto on jo aiemmin sijoittanut tehtävän vaativuusryhmään
601.
Palkkausta esitetään voimaan 1.8.2017 alkaen.
Yhteistoimintamenettelyn
mukainen
pöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.
Esitys (talousjohtaja):
Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

täytäntöönpanoneuvottelu-
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Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto päättää, että tehtäväkohtaiseksi
palkanosaksi/peruspalkaksi määritellään 1.8.2017 alkaen 2 703,64 €:
 vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka on 2 641,14 €;
 vaativuusosa 62,50 €, perustelut:
 viranhaltija toimii parisuhdetyöstä vastaavana sis. myös
kustannuspaikan 1002040201 vastuuhenkilötehtävät (25 €)
 viranhaltija toimii perhetyön koordinaattorina (25 €)
 viranhaltija toimii kustannuspaikan 1002030000/Kirkolliset
toimitukset vastuuhenkilönä (12,50 €).
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: oteptk annetaan seurakuntapastori Ollikaiselle ja yleisen
seurakuntatyön lähiesimiehelle sekä taloustoimistoon, jossa talous- ja
kiinteistösihteerillä täytäntöönpano

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

15
13 §
PARISUHDETYÖN KOORDINOINTILISÄN MAKSAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI VARHAISKASVATUKSEN
LÄHIESIMIEHELLE SAIJA KIVELÄLLE
valmistelija: talousjohtaja
Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelä on vastannut yksin
parisuhdetyön koordinoimisesta ajalla 1.6.2015 – 31.5.2016, jolta ajalta
hänelle on maksettu 25 €/kk suuruinen palkanlisä (Kn 69.§/2016).
Lisä on päätetty maksaa kokonaisuudessaan seurakuntapastori Päivi
Ollikaiselle 1.6.2016 alkaen (Kn 69.§/2016).
Tämän jälkeen on kuitenkin päädytty ratkaisuun, että seurakuntapastori
Päivi Ollikainen ja Saija Kivelä jatkavat molemmat parisuhdetyön
koordinointia, jolloin myös lisä jakautuu heidän kesken niin, että
molemmat saavat 12,50 €/kk (Kn 72.§/2016).
Palkanlisän jakaantumista koskevassa pykälänosassa on mainittu vain
seurakuntapastori Päivi Ollikaisen nimi ja varhaiskasvatuksen
lähiesimies vain virkanimikkeellä (Kn 72.§/2016). Koska toisen puolen
maksamisesta varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelälle ei ole
erikseen tehty erillistä esitystä ja päätöstä niin varhaiskasvatuksen
lähiesimies Saija Kivelää koskeva palkanosuus (12,50 €/kk) ei ole
lähtenyt maksuun.
Työnantajan edustajat ja luottamusmiehet yksimielisesti esittävät
kirkkoneuvostolle, että kyseinen lisäosuus 12,50 €/kk maksetaan
varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle Saija Kivelällä takautuvasti ajalla
1.6.2016 – 31.7.2017.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) päättää, että varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle Saija Kivelälle
maksetaan parisuhdetyön koordinointiin liittyvä lisä, 12,50 €/kk
ajalla 1.6.2016 – 31.7.2017.
2) lisä merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.
Perustelut:
 parisuhdetyön koordinointitehtävän jakaminen yhdessä
seurakuntapastori Päivi Ollikaisen kanssa.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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Toimeenpano: oteptk annetaan varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle ja
taloustoimistoon, jossa täytäntöönpano on talous- ja
kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

17
14 §
OULUN HIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALI: MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA
valmistelija: kirkkoherra
Piispa Samuel Salmi on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.11.2018.
Uutta piispaa valittaessa vaalin ensimmäinen kierros käydään
15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli
puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden
eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018. Uusi piispa vihitään
virkaansa 11.11.2018.
Piispan vaalin äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet
maallikoita. Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua
pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella
maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispan vaalissa äänestäjiä on näin ollen
yhteensä 1126. Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenet (14), Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut
maallikkoedustajat (8), Oulun hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen
jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja,
tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.
Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat loput
537 äänioikeutettua suhteessa seurakuntien jäsenmääriin. Kempeleen
seurakunnan maallikkovalitsijoiden määrä on 14. Ilmoitukset valituista
maallikkovalitsijoista on annettava tuomiokapitulille 28.2.2018
mennessä.
Esitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa
nimeämään 14 maallikkovalitsijaa Oulun hiippakunnan piispan vaalia
varten.
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: viedään kirkkovaltuuston helmikuisen kokouksen
esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

18
15 §
MUUT ASIAT
Kirkonmäki-hankkeen projektityöryhmä valmistelee Vanhan kirkon
paanukaton uusintaa. Paanujen raaka-aineena käytetään tiukkasyistä
männyn sydänpuuta. Tiukkasyiset männyt ovat melkein poikkeuksetta
tuontitavaraa.
Esitys: Merkitään 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:

____________ /____________

19
16 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 4-4E
– Viranhaltijapäätökset ajalla 6.12.2017–17.1.2018, liite 4
– Ilmoitus Honkasen asuinalueen katujen perusparannussuunnitelmien
asettamisesta julkisesti nähtäville, liite 4 a
– ISS Proko Oy:n ja ISS Suunnittelupalvelut Oy:n myynti suunnittelu- ja
konsultointiyritys WSP:lle, liitteet 4b-c
– Oulun hiippakunnan seurakuntien tietosuojavastaava, liitteet 4d-e
–Kirkkovaltuuston kokous 13.2.2018 Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa, syksyn kirkkoneuvoston alustavat
kokouspäivämäärät: 21.8. ; 18.9. ; 16.10. ; 13.11. ja 11.12.2018

Esitys (kirkkoherra): 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:

____________ /____________

20
16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Loppuvirsi 548.
Kokouksen päättäminen klo 20.03.
Muutoksenhaku on liitteenä 5.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 25.1.2018

Maija Tahkola

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

Kari Ylisirniö

