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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki edellisen sunnuntain tekstiä Jesajan kirjan luvusta 42. Laulettiin
kastevirsi 808.
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 10.1.2019 kirkkoneuvoston
jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________
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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 ajalla 18.1. 1.2.2019 viraston aukioloaikoina.
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sisko Holma ja Taavi Jarva. Päätettiin
pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 18.1.-1.2.2019
5§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________
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6§
VANHAN KIRKON JA KELLOTAPULIN ULKOVERHOUSTEN MAALAUSVIRHEKORJAUSTEN
SUORITTAMINEN VUODEN 2019 AIKANA, LIITTEET 2-2B
valmistelija: talousjohtaja
Vanhan kirkon ja kellotapulin ulkoverhoukset maalattiin kokonaisuudessaan
kesän 2018 aikana. Urakkaan liittyvän valvontatyön yhteydessä huomattiin
maalaukseen liittyvät korjaustarpeet, joita olivat tietyissä kohdissa
maalikerroksen jääminen himmeäksi ja maalikerroksen rypistyminen. Vanhan
kirkon korjaustarvekohdat on määritelty liitteessä 1.
Tikkurila Oyj on antanut liitteen 2 mukaisen maalaustyöhön liittyvän
lausunnon, jonka mukaan maalipinnan himmeneminen on oletettavasti johtunut
liian paksusta maalikerroksesta huonosti imevällä alustalla, kuten esim. oksa- ja
naulankantakohdissa. Liian paksu maalikerros kuivuu myös hitaasti, jolloin
maalikerros voi myös näin jäädä himmeäksi ja rypistyä. Lausunnossa on annettu
myös uudelleenmaalaukseen liittyvät korjausohjeet.
Maalausurakoitsijan kanssa on sovittu maalauskorjausten suorittamisesta
kevään 2019 aikana. Urakkasopimukseen liittyvälle maksuerälle 10 (6 000 €,
sis. alv 24 %) annetaan laskutuslupa vasta kun työ on hyväksytysti vastaanotettu
ja takuuajanvakuus on luovutettu seurakunnalle.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) ottaa maalausvirhekorjauksen liitteineen tiedoksi;
2) päättää, että maalaustyö suoritetaan urakoitsijan toimesta loppuun vuoden
2019 aikana;
3) päättää, että maksuerä 10 (6 000 €, sis. alv 24 %) suoritetaan vasta kun
maalaustyö on hyväksytysti vastaanotettu ja takuuajanvakuus on luovutettu
seurakunnalle.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: talousjohtajalla, tiedoksi talous- ja kiinteistösihteeri ja
projektipäällikkö Tommi Koskenkorva.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________
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7§
VS. KIRKKOHERRA VESA ÄÄRELÄN PERUSPALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN AJALLA 3. –
20.12.2018 JA 22. – 23.12.2018, LIITTEET 3-3A
valmistelija: talousjohtaja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Kimmo
Helomaalle virkavapautta ajalle 3. – 23.12.2018 ja määrännyt kappalainen Vesa
Äärelän hoitamaan seurakunnan kirkkoherran virkaa 3. – 20.12.2018 ja 22. –
23.12.2018.
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 K-hinnoitteluryhmään,
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 3. – 20.12.2018 ja 22. – 23.12.2018. Peruspalkan
suuruus on 4 922,56 €/kk.
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 kappalaisen virkaan vastaavalle ajalle.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.

Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi kappalaiselle (Äärelä) ja talous- ja
kiinteistösihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________
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8§
VS. KIRKKOHERRA TEEMU RIIHIMÄEN PERUSPALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN AJALLA
21.12.2018, LIITTEET 3-3A
valmistelija: talousjohtaja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Kimmo
Helomaalle virkavapautta ajalle 3. – 23.12.2018 ja määrännyt kappalainen
Teemu Riihimäen hoitamaan seurakunnan kirkkoherran virkaa 21.12.2018.
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 K-hinnoitteluryhmään,
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 Teemu Riihimäelle maksetaan
Kempeleen seurakunnan kirkkoherralle maksettavaa K30-hinnoitteluryhmän
mukaista peruspalkkaa ajalla 21.12.2018. Peruspalkan suuruus on 4 922,56
€/kk.
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 kappalaisen virkaan vastaavalle ajalle.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.

Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi kappalaiselle (Riihimäki) ja talous- ja
kiinteistösihteerille

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________
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9§
JUHLAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEN VALMISTELU
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnassamme on tällä hetkellä kolme juhlapalvelutyöntekijän
palvelussuhdetta:
 toistaiseksi voimassa oleva palveluesimiehen työsuhde: tehtävää hoitaa
Pasi Jarva
o juhla- ja seurakuntamestaripalveluiden lähiesimiestehtävät
o juhlapalvelutehtävät
o juhlapalveluvapaaehtoistehtävien koordinointi
 toistaiseksi voimassa oleva seurakuntamestarin työsuhde: tehtävää hoitaa
Anita Haapasalo.
o tehtävien jakaantuminen: juhlapalvelut 2/3 ja
seurakuntamestaritehtävät 1/3
 toistaiseksi voimassa oleva leirikeskusisännän työsuhde: tehtävää hoitaa
Juha Puustinen
o leirikeskus Luurinmutkan keittiö- ja juhlapalvelutehtävät sekä
leirikeskusisännän tehtävät
o työsuhde on osittain kuukausipalkkainen ja osittain
tuntipalkkainen: keskimääräinen työtarve 10 kk/vuosi
Leirikeskukseen tarvitaan lisäksi vuosittain leirien ja leirikeskusisännän
vuosilomien ajaksi kuukausipalkkainen apuemäntä ja tuntipalkkainen
keittiötyöntekijä. Osa leirikeskusisännän vuosilomasijaisuuksista ja tuntipalkkaisen keittiötyöntekijän työpäivistä on pystytty hoitamaan tarvittaessa
myös sisäisin järjestelyin, jolloin Kempeleessä järjestettävät juhlapalvelutilaisuudet on annettu ulkopuolisten pitopalvelutoimijoiden hoidettavaksi.
Haastavuutta sopivan leirikeskuksen apuemännän ja tuntipalkkaisen
työntekijän rekrytointeihin ovat tuoneet työpisteen sijaitseminen Utajärvellä ja
määräaikaisten työsuhteiden lyhyet kestot suhteessa kokoaikaisiin
työsuhteisiin. Myös vuosittain tehtävät rekrytoinnit, määräaikaisten
keittiötyöntekijöiden vuosittaiset vaihtumiset ja valittujen työntekijöiden
ilmoitukset toisen pidempiaikaisemman työsuhteen vastaanottamisesta ovat
tuoneet mukanaan omat haasteensa.
Juhlapalveluiden lisätyötarve vakinaisen henkilöstön lisäksi kaikkien
seurakunnan kiinteistöjen osalta on vuoden 2018 aikana (sis.
pitopalveluyrittäjien Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa tekemät juhlapalveluosuudet) vastannut yhdeksän kuukauden kokoaikaisen työntekijän
tuntimäärää.
Seurakunnan tilaisuuksien ja seurakunnan tiloissa järjestettävien tilaisuuksien
juhlapalvelutarpeen edelleen kasvaessa on perusteltua hakea seurakuntaan
juhlapalvelutyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
toukokuusta 2019 alkaen. Tämä tarve on huomioitu vuoden 2019 talousarviota
sekä vuosien 2020 - 2021 toiminta- ja taloussuunnittelua hyväksyttäessä.
Pääpaino uudessa tehtävässä tulisi olemaan:
 seurakunnan tiloissa järjestettävissä juhlapalvelutilaisuuksien hoitamisessa,
jolloin tämä osuus tulee pitopalvelutuloina seurakunnalle takaisin;
 seurakunnan omien tilaisuuksien juhlapalvelutehtävien hoitamisessa;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________
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leirikeskuksen keittiötyöntekijätehtävien hoitamisessa leirien aikana
yhdessä leirikeskusisännän kanssa;
leirikeskusisännän sijaisuuksien hoitamisessa;
palveluesimiehen sijaisuuksien hoitamisessa (myös työnjohdolliset
tehtävät);
juhlapalvelutehtäviin liittyvien tilauksien hoitamisessa;
juhlapalveluvapaaehtoisten ohjaamiseen liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa juhlapalvelutyöntekijän työsuhteen täyttämisen
valmistelua seuraavasti:
1) tehtävänimikkeeksi määritellään palveluvastaava;
2) palveluvastaavan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde laitetaan
avoimeen hakuun heti kirkkoneuvoston pöytäkirjan tultua nähtäville;
3) palveluvastaavan työsuhde täytetään 6.5.2019 alkaen kuuden
kuukauden koeajalla.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

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:
talousjohtajalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________

talousjohtajalla;

oteptk

tiedoksi

palveluesimiehelle

ja
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10 §
MUUT ASIAT
Esitys: Mahdolliset muut asiat merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin, että ei 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: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________
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11 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 4-4A
Tiedoksi annettavia:
-

Viranhaltijapäätökset ajalla 4.12.2018 - 7.1.2019, liite 4
kuukausiraportti, liite 4a
seurakunnan luottamusmiehet valittu ajalle 1.1.2019-31.12.2021:
JUKO ry: Antti Ristkari, varalla Teemu Riihimäki,
Kirkon Alat ry: Minna Sorvala, varalla Hannele Haataja

Esitys (khra): 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:
_________________ /_________________
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12 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Loppuvirtenä laulettiin kiitosvirsi 341.
Kokouksen päättäminen klo 18.41.
Muutoksenhaku on liitteenä 5.
Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 17.1.2019

Sisko Holma

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________ /_________________

Taavi Jarva

