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KIRSI RISSANEN
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puheenjohtaja

Kirsi Rissanen
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136 §– 159 §
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
26.9.2017 Kajaani
KARI SAUKKONEN

AILA ALASALMI

Kari Saukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Aila Alasalmi
pöytäkirjantarkastaja

kirkkoherranvirastossa 2.–16.10.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 29.9.–16.10.2017.
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KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

26.09.2017

Kirkkoneuvosto:
Miettinen Marko, puheenjohtaja
Alasalmi Aila
Haverinen Minna-Liisa
Heikkilä Juha
Heikkinen Setti
Immonen Tyyne
Kaltiola Pekka
Kopperoinen Juuso, varapuheenjohtaja
Patronen Kaija
Ruuttunen Tuomo
Saukkonen Kari

Muut läsnäolijat:
Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Mäkelä Pasi, esittelijä, talousjohtaja
Ojalehto Soile, vs. tiedottaja
Rissanen Kirsi, toimistosihteeri, sihteeri
Toppinen Ari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Poissa:
Heikkilä Juha
Ruuttunen Tuomo, este, tilalla Karjalainen Juhani
Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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136 §
1
Kokouksen avaaminen
Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, veisattiin virsi 437, minkä
jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

137 §
2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §).
Kirkkojärjestyksen 9 luku 3 §:
”Oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen
on
1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla…”

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan seurakunnan tiedottajalla on läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kokouksen esityslista on lähetetty 20.9.2017 kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto
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138 §
3
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 15 §:n 1 momentti:
”Kirkkoneuvoston pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa
sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten
valittua jäsentä. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan
sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.”

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Saukkonen ja
Aila Alasalmi.
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Saukkonen ja Aila Alasalmi.

139 §
4
Kokouksen työjärjestys
Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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140 §

Ei julkinen, henkilöstöasia
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Ei julkinen, henkilöstöasia
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Puistolan seurakuntakodin myynti
Valmistelija kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Huoneistoesite Kurrenpolku 2, liite 1
Isännöitsijäntodistus As Oy Kajaanin Kurre, liite 2
Ostotarjous, liite 3
Kirkkoneuvosto päätti 21.2.2017 pitämässään kokouksessa asettaa Puistolan
seurakuntakodin myytäväksi tai vuokrattavaksi.
Tilat asetettiin myyntiin Kainuun Asuntopalvelut Oy:n (Kiinteistömaailma)
välityksellä, Op-Kiinteistökeskus Kainuu Oy:n kieltäydyttyä yhteistyöratkaisuista seurakunnan kanssa. Puistolan seurakuntakodin myyntihinnaksi
määriteltiin 155.000,00 €.
Tilojen kysyntä on ollut myyntiaikana vähäistä johtuen Kajaanin heikosta
markkinatilanteesta ostajien suhteen. Tiloista on ollut kiinnostunut yksi
päiväkotiyrittäjä, joka ei kuitenkaan ole jättänyt tarjousta. Yrittäjä Jari
Kemppainen on myös esittänyt kiinnostuksen kohteeseen ja on jättänyt
tarjouksen seurakuntakodista. Tarjous on voimassa 30.6.2017 asti, ja mikäli
kirkkoneuvosto tekee myönteisen päätöksen, jatkuu tarjouksen voimassaoloaika 31.12.2017 saakka.
Tarjouksessa Kemppainen tarjoaa seurakunnalle vastineeksi seurakuntatalosta
omistamaansa rivitalo-osakehuoneiston osakkeita Asunto Oy Kajaanin Kurre
nimisestä asuntoyhtiöstä, jotka oikeuttavat 3h + k + s = 82 m2 huoneiston A5
hallintaan, osoite Kurrenpolku 2 A5, 87150 Kajaani. Taloyhtiö on perustettu
vuonna 1981. Asunto on yleisessä myynnissä hintaan 112.000,00 € ja arvioitu
toteutuva myyntihinta on 100.000,00 €. Asunto on sisäosiltaan vuosina
2015–2016 remontoitu. Asunnon tarkastuksessa on havaittu pieniä puutteita
listoituksessa sekä iv-järjestelmän muutostyö on keskeneräinen. Edellä
mainitut korjaustyöt tulisi suorittaa kuntoon ennen kaupan vahvistamista.
Taloyhtiössä on tiedossa olevia korjauksia; käyttövesiputkien uusiminen, ivnuohous (2018), aitojen uusiminen ja A-talon parvekkeiden lautojen
uusiminen. Remonttien arvioitu kustannusvaikutus vaihdettavana olevaan
huoneistoon on noin 10.000,00–12.000,00 €.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Huoneiston myynnin miinuksena voidaan pitää asunnon kaksikerroksisuutta
sekä suorasähkölämmitystä. Huoneiston yhtiövastike on 147,60 €/kk. Mikäli
asunto menee kaupaksi ennen kuin kirkkohallitus on ehtinyt vahvistaa kaupan,
on Kemppaisen rahallinen tarjous seurakuntakodista 100.000,00 €.
Puistolan seurakuntakodin tontti on merkitty kaavassa YK-alueeksi, eli
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi.
Kiinteistökauppa edellyttää tontin asemakaavan muuttamista kiinteistön
tulevaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kajaanin kaupunki on ilmoittanut,
että muutokselle ei ole tiedossa olevia esteitä.
Kolmen välittäjän arvioimat myyntihinnat Puistolan seurakuntakodista
vaihtelivat 60.000,00–250.000,00 €. Jätetty tarjous on markkinatilanne
huomioon ottaen kohtalainen. Asunnon realisointi on huomattavasti helpompi
kuin seurakuntakodin.
Kirkkolain 14 luku 4 §
Muun kiinteistön luovuttaminen
”Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.”

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että se hyväksyy Jari Kemppaisen esittämän
vaihtotarjouksen rivitalo-osakehuoneistosta Asunto Oy Kajaanin Kurre
nimisestä asuntoyhtiöstä, joka oikeuttaa 3h + k + s = 82 m2 huoneiston A5
hallintaan sekä edellyttää, että tarkastuksessa havaitut korjaustyöt suoritetaan
loppuun. Mikäli asunto myydään ennen kirkkohallituksen vahvistamista,
kirkkoneuvosto hyväksyy myyntihinnaksi 100.000,00 €. Lisäksi kirkkoneuvosto alistaa päätöksen kirkkovaltuuston sekä edelleen tuomiokapitulin ja
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
________________________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto 26.9.2017
Ostotarjous, liite 1
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että se hyväksyy Jari Kemppaisen esittämän
vaihtotarjouksen Puistolan seurakuntakodin vaihtamisesta rivitalo-osakehuoneistoon Asunto Oy Kajaanin Kurre nimisestä asuntoyhtiöstä, joka
oikeuttaa 3h + k + s = 82 m2 huoneiston A5 hallintaan sekä edellyttää, että
tarkastuksessa havaitut korjaustyöt suoritetaan loppuun. Mikäli asunto
myydään ennen kirkkohallituksen vahvistamista, kirkkoneuvosto hyväksyy
Puistolan seurakuntakodin myyntihinnaksi 100.000,00 €. Lisäksi
kirkkoneuvosto alistaa päätöksen kirkkovaltuuston sekä edelleen
tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Suntion viran lakkauttaminen
Valmistelija talousjohtaja Pasi Mäkelä
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle (liite 2) todetaan, että suntion virka jätetään täyttämättä ja
tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017
(§ 104) yhteistyötoimikunnan lausunnon ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille kirkkoherran ja talousjohtajan valmisteltavaksi.
Suntion virka on ollut täyttämättä 1.1.2017 alkaen. Täyttämättä jätetty suntion
virka on syytä lakkauttaa, koska sen jäädyttämiselle ei ole perusteita.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa Kajaanin seurakunnan suntion viran 1.1.2018 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Toimitilahuoltajien sisäiset siirrot ja yhden toimitilahuoltajan viran
lakkauttaminen
Kirkkolain 6 luvun 11 § 1. mom. 4 kohta (21.12.2012/1008) Poikkeukset julkisesta
hakumenettelystä:
---”4) 38 §:ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen;”
Kirkkolain 6 luvun 38 § (21.12.2012/1008) Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen:
”Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:
1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja
perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen
varsinainen palkkansa ei alene;
2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai
3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi saman
työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota
voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka alene.
Viranhaltijalle annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on
velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin
palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti.
Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa
tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.”

Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle (liite 2) todetaan, että yksi toimitilahuoltaja siirretään
sisäisenä siirtona toimitilavastaavaksi ja vapautuva toimitilahuoltajan virka
jätetään täyttämättä. Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 (§ 104) yhteistyötoimikunnan lausunnon ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille kirkkoherran
ja talousjohtajan valmisteltavaksi.
Toimitilavastaavan viran täyttäminen voidaan tehdä ilman julkista hakumenettelyä, kun viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen (KL 6:11 §
1. mom 2. kohta). Kirkkolain 6 luvun 38 §:n mukaan viranhaltija voidaan
siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana ja, jos hän on
antanut suostumuksensa siirtoon.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Toimitilahuoltaja Merja Partanen on hoitanut toimitilavastaavan tehtäviä
5.4.2017 alkaen, kun edellinen toimitilavastaavan viran haltija jäi
vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. Merja Partanen täyttää toimitilavastaavan viran kelpoisuusvaatimukset ja on osoittanut käytännössä taitonsa
sekä siivousalalla että esimiestehtävissä. Merja Partasta on kuultu siirtämisestä
toimitilavastaavan virkaan, ja hän on antanut suostumuksensa siirtoon.
Valmistelussa on todettu, että töiden järjestelyjen kannalta on järkevintä siirtää
Joutenlammen kurssikeskukseen nimetty toimitilahuoltaja kiinteistötoimen
Merja Partaselta vapautuvaan toimitilanhuoltajan virkaan, koska tehtävät ovat
tällöin monipuolisempia ja viranhaltija helpommin kaikkien kiinteistöjen
käytettävissä.
Toimitilahuoltajan viran täyttäminen voidaan tehdä ilman julkista hakumenettelyä, kun viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen (KL 6:11 §
1. mom 2. kohta). Kirkkolain 6 luvun 38 §:n mukaan viranhaltija voidaan
siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana ja, jos hän on
antanut suostumuksensa siirtoon.
Joutenlammen kurssikeskuksen toimitilahuoltaja Mervi Tuominen on hoitanut
toimitilahuoltajan tehtäviä koko seurakunnan alueella aina tarpeen mukaan
keväästä 2017 alkaen, koska kiinteistötoimen tehtävien hoito on sitä vaatinut.
Mervi Tuominen täyttää toimitilahuoltajan viran kelpoisuusvaatimukset.
Mervi Tuomista on kuultu siirtämisestä (kiinteistötoimen) toimitilahuoltajan
virkaan, ja hän on antanut suostumuksensa siirtoon.
Mervi Tuomiselta vapautuva Joutenlammen kurssikeskuksen toimitilahuoltajan virka on syytä lakkauttaa, koska sen jäädyttämiselle ei ole perusteita.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys: Kirkkoneuvosto
1) päättää siirtää toimitilahuoltaja Merja Partasen toimitilavastaavan virkaan
1.11.2017 alkaen ja määrittelee viran vaativuusryhmään 501 ja
peruspalkaksi 2 300,00 euroa kuukaudessa,
2) päättää siirtää Joutenlammen kurssikeskuksen toimitilahuoltaja Mervi
Tuomisen (kiinteistötoimen) toimitilahuoltajan virkaan 1.11.2017 alkaen
ja määrittelee viran vaativuusryhmään 402 ja peruspalkaksi 1 942,49 euroa
kuukaudessa, ja
3) esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa täyttämättä jäävän
Joutenlammen kurssikeskuksen toimitilahuoltajan viran 1.1.2018 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Erityisammattimiehen viran lakkauttaminen ja valinta
erityisammattimiehen toimeen
Valmistelija talousjohtaja Pasi Mäkelä
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle (liite 2) todetaan, että syksyllä eläköitymisen vuoksi
vapautuva virka avattaisiin ja virka olisi mahdollisimman liikkuva
työvoimaresurssi. Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 (§ 104)
yhteistyötoimikunnan lausunnon ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille
kirkkoherran ja talousjohtajan valmisteltavaksi.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 18 § Kirkkoneuvoston tehtävät:
”Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon
vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpanoja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka
asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on sen lisäksi mitä sille laissa tai asetuksessa on uskottu, ellei
toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei asia kuulu johtokunnalle tahi viranhaltijalle.

--9. hyväksyä tai tehdä ehdotukset seurakunnan ohje- ja johtosäännöiksi sekä
työntekijöiden toimenkuviksi;”

Hautausmaan erityisammattimiehen viran haltija jää eläkkeelle 1.10.2017
alkaen (KN 23.5.2017 § 93). Yhteistyötoimikunnan lausuntoon ja esitykseen
perustuvan kirkkoneuvoston päätöksen jatkovalmistelussa on todettu, että
hautausmaan erityisammattimiehen ei ole välttämätöntä olla virkasuhteessa,
vaan työsopimussuhteinen toimi on hallinnollisesti kevyempi ja siksi
perusteltu ratkaisu. Erityisammattimiehen virka voidaan täten lakkauttaa ja
ottaa henkilö toimeen. Toimen toimenkuva on liitteessä 3.
Juha Nissinen on ollut eripituisissa määräaikaisissa palvelussuhteissa
Kajaanin seurakunnan hautausmailla vuodesta 1997. Yhtäjaksoisesti hän on
ollut kausityössä tai viransijaisena 1.12.2015 alkaen. Juha Nissinen täyttää
hautaustoimen erityisammattimiehen toimen kelpoisuusvaatimukset ja on
osoittanut käytännössä taitonsa sekä soveltuvuutensa tehtävään ja
työyhteisöön.
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Esitys: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kajaanin seurakunnan
(hautausmaan) erityisammattimiehen viran 1.1.2018 alkaen,
2) hyväksyy hautaustoimen erityisammattimiehen toimen toimenkuvan ja
3) valitsee päätoimiseen toistaiseksi voimassa olevaan erityisammattimiehen
toimeen Juha Nissisen 1.11.2017 alkaen. Kirkkoneuvosto määrittelee
tehtävän vaativuusryhmään 403 ja peruspalkaksi 2 060,87 €.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kiinteistönhoitajan viran lakkauttaminen ja valinta kiinteistönhoitajan toimeen
Valmistelija talousjohtaja Pasi Mäkelä
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle (liite 2) todetaan, että Joutenlammen kiinteistönhoitajan
virka täytettäisiin siten muutettuna, että virkaan kuuluu 50 % Joutenlammen
ja 50 % muiden kiinteistöjen pihahuoltoa. Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017
(§ 104) yhteistyötoimikunnan lausunnon ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille kirkkoherran ja talousjohtajan valmisteltavaksi.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 18 § Kirkkoneuvoston tehtävät:
”Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon
vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpanoja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka
asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on sen lisäksi mitä sille laissa tai asetuksessa on uskottu,
ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei asia kuulu johtokunnalle tahi viranhaltijalle.
--9. hyväksyä tai tehdä ehdotukset seurakunnan ohje- ja johtosäännöiksi sekä
työntekijöiden toimenkuviksi;”

Joutenlammen kiinteistönhoitajan virka on ollut täyttämättä 1.12.2014 alkaen.
Yhteistyötoimikunnan lausuntoon ja esitykseen perustuvan kirkkoneuvoston
päätöksen jatkovalmistelussa on todettu, että kiinteistönhoitajan ei ole
välttämätöntä olla virkasuhteessa, vaan työsopimussuhteinen toimi on
hallinnollisesti kevyempi ja siksi perusteltu ratkaisu. Kiinteistönhoitajan virka
voidaan täten lakkauttaa ja ottaa henkilö toimeen. Toimen toimenkuva on
liitteessä 4.
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Topi Hämäläinen on hoitanut kiinteistönhoitajan virkaan kuuluvia tehtäviä
oppisopimustyöntekijänä 7.1.2015–30.6.2017 ja vt. kiinteistönhoitajana
1.7.2017 alkaen. Topi Hämäläinen täyttää kiinteistönhoitajan toimen
kelpoisuusvaatimukset ja on osoittanut käytännössä taitonsa sekä
soveltuvuutensa tehtävään ja työyhteisöön.
Esitys: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kajaanin seurakunnan
kiinteistönhoitajan viran 1.1.2018 alkaen,
2) hyväksyy kiinteistönhoitajan toimen toimenkuvan ja
3) valitsee päätoimiseen toistaiseksi voimassa olevaan kiinteistönhoitajan
toimeen Topi Hämäläisen 1.11.2017 alkaen. Kirkkoneuvosto määrittelee
tehtävän vaativuusryhmään 402 ja peruspalkaksi 1 942,15 €.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Juha Heikkilän ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Juha Heikkilä
pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä 30.8.2017 tapahtuneen
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on
vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
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Juha Heikkilän edustaman Kristillisten perusarvojen puolesta -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Sanna Kotimäki.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Juha Heikkilälle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. kutsua Kristillisten perusarvojen puolesta -valtuustoryhmän ensimmäisen
varajäsenen, Sanna Kotimäen, kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
jäljellä olevaksi ajaksi ja
3. valita Juha Heikkilän tilalle varsinaisen jäsenen kirkkoneuvostoon jäljellä
olevaksi ajaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Diakonian viran haettavaksi julistaminen
Valmistelija kappalainen Perttu Kyllönen ja diakonian viranhaltija Elina
Ingman
Vuolijoki-Otanmäen alueella työtä tekevän diakonian viranhaltijan tehtävänkuvaus, liite 5
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle (liite 2) todetaan, että vapautuva Vuolijoen diakonian virka
täytetään. Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 (§ 104) yhteistyötoimikunnan
lausunnon ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille kirkkoherran ja
talousjohtajan valmisteltavaksi.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää julistaa diakonian viran haettavaksi siten, että
hakuaika päättyy 26.10.2017 klo 15.00 mennessä ja hakuilmoitus julkaistaan
Kajaanin seurakuntalehdessä Kotiseurakuntani, Kotimaa- ja Koti-Kajaani lehdessä, TE-palveluiden ja Evl.fi:n rekrytointisivulla, Kajaanin seurakunnan
verkkosivuilla sekä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvosto päättää täyttää diakonian viran kuuden (6) kuukauden
koeajalla sekä määrittelee viran palkkauksen vaativuusryhmään 502. Virkaan
valittavalta edellytetään diakonian virkatutkintoa tai sellaista ammattikorkeakoulututkintoa, joka antaa kirkkohallituksen hyväksymän kelpoisuuden kirkon
diakoniatyön virkaan.
Diakonian virkaan valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu
jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva
lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikostaustan selvittämislain (504/2002)
edellyttämä rikosrekisteriote.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

26.09.2017

SIVU
21

Kirkkoneuvosto valitsee viran täyttöä valmistelemaan työryhmän, johon se
nimeää palvelutoiminnasta vastaavan teologi Perttu Kyllösen ja vastaavan
diakonian viranhaltija Elina Ingmanin ja keskuudestaan 2–3 jäsentä sekä
työryhmä saa käyttää työskentelyssään asiantuntijajäsentä. Työryhmän
tehtävänä on valita haastatteluun valittavat hakijat, haastatella heidät ja antaa
lausunto diakonian viran täyttämisestä aluksi johtokunnalle, joka antaa
lausunnon kirkkoneuvostolle.
Virkaan valittu tulee tekemään työtä Vuolijoki-Otanmäen alueella.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto nimesi työryhmään kirkkoherra Marko Miettisen,
palvelutoiminnasta vastaavan teologi Perttu Kyllösen ja vastaavan diakonian
viranhaltija Elina Ingmanin ja keskuudestaan Aila Alasalmen ja Kaija
Patrosen.
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Perheasioiden sovittelutoiminta
Valmistelija perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Aune Hiltunen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kajaanin seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksella oleva lupa
avioliittolain 5. luvun 23 §:n tarkoittaman perheasioiden sovittelua koskevan
palvelun antamiseen päättyy 31.12.2017.
Avioliittolain 5. luvun 22 §:n 2 momentti:
”Perheasioiden sovittelun järjestämisestä kunnassa huolehtii sosiaalilautakunta.
Sovittelua voivat antaa lisäksi ne yhteisöt, yhtymät ja säätiöt sekä henkilöt, jotka ovat
saaneet aluehallintoviraston luvan tähän toimintaan. (22.12.2009/1387)”

Avioliittolain 5. luvun 23 §:n 1 ja 2 momentti:
”Lupa perheasioiden sovittelutoimintaan voidaan myöntää hakemuksesta yhteisölle,
yhtymälle tai säätiölle, jonka harkitaan antavan perheasioiden sovittelua ammattitaitoisesti.
Lupa voidaan myöntää hakemuksesta myös henkilölle, joka on perehtynyt lastensuojelu- tai
perheneuvontatyöhön taikka perheoikeuteen ja jolla on aikaisemman kokemuksen sekä
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella riittävät edellytykset toimia sovittelijana.
Lupa myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa voidaan
peruuttaa, jos tähän katsotaan olevan aihetta.”

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hakea Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta
avioliittolain 22 ja 23 §:ien mukaista lupaa perheasioiden sovittelutoimintaan
Kajaanin seurakunnan Perheasioiden neuvottelukeskukselle 1.1.2018 lukien
viiden vuoden määräajaksi 31.12.2022 saakka.
Perusteluina kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelevä henkilökunta omaa koulutuksen ja työkokemuksen
puolesta edellytykset ja valmiudet toteuttaa sovittelua ammattitaitoisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja 2017
Valmistelija Kirsi Pääkkönen
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Kajaanin seurakunnan hautausmaiden katselmus suoritetaan vuosittain ja siitä
on laadittava pöytäkirja. Tänä vuonna katselmus oli 22.8.2017 ylipuutarhuri
Kirsi Pääkkösen johdolla. Katselmuksen yhteydessä tarkastettiin myös
Kajaanin sankarihautausmaa, josta kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti
poistettiin puita Kajaanin kirkon ympäristöstä.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat
aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista.
Hautausmaiden katselmuspöytäkirja, liite 6
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy 22.8.2017 pidetyn hautausmaiden
katselmuspöytäkirjan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Hoitamattomien hautojen kuuluttaminen
Valmistelija ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Kirkkolain 17 luku 5 §:n 3 ja 4 momentit:
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa
hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on
annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden
menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3
momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta
hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä
tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan
haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jos
hautapaikka jätetään hoitamatta, voi kirkkoneuvosto julistaa sen menetetyksi
ja ottaa sen seurakunnan haltuun Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan.
Kirkkoneuvoston 22.8.2017 tekemässä hautausmaatarkastuksessa esitetään,
että seurakunta jatkaisi hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyä vanhalla
hautausmaalla kuuluttamalla haudat lohkolla 10 uudestaan ja kuuluttamalla
haudat lohkolla 2.
Kuulutettavaksi esitettävät hoitamattomat haudat, liite 7 (jaetaan kokouksessa)
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että liitteessä 7 nimetyt haudat kuulutetaan
hoitamattomuudesta KL 17 luvun 5 §:n mukaan. Kuulutettaville haudoille
asetetaan siitä ilmoittava tiedote. Kuulutus julkaistaan Koti-Kajaanissa,
Kajaanin seurakuntalehdessä Kotiseurakuntani ja seurakunnan nettisivuilla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Papiston ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma lokakuu 2017 –
tammikuu 2018
Valmistelija toimistonhoitaja Ritva Kovalainen ja kirkkoherra Marko
Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkoherra Marko Miettinen on vahvistanut 7.9.2017 Kirkon Säädöskokoelman nro 68 §:n 13 perusteella pappien ja kanttorien vapaaaikasuunnitelman lokakuu 2017 – tammikuu 2018.
Papiston ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma, liite 8
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pappien ja kanttorien vapaaaikasuunnitelman.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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156 §
21 Muut asiat
Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

157 §
22 Ilmoitusasiat
Verotulojen kehitys tammi-elokuussa 2017 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
aikaan:
Muutos (edellisen vuoden
Kirkollisvero
vastaavaan ajankohtaan)
Kajaanin seurakunta
Kaikki seurakunnat yhteensä

4 952 543

-260 647 €

-5,0 %

637 718 598

-30 285 282 €

-4,5 %

Syyskuun verotilitykset julkaistaan 25.9.2017.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen pöytäkirjanotteet:
Ei julkinen asia
DKUO/412/01.01.01/2017 viranhoitomääräys pastori Sanna Oikariselle
sijaisena hoitaa Kajaanin seurakunnan II sairaalapastorin virkaa ajalla
1.10.-31.12.2017.
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Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Yleiskirje nro 13/2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
Yleiskirje A 8/2017: Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten
Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät
kokonaisuudessaan kirkon verkkosivuilta www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet.
Pöytäkirjat:
Johtoryhmän muistio 30.8.2017, liite 9
Kirkkoneuvosto kokouksessa 18.4.2017 pykälässä 71 päätti Vuolijoen vuokraalueen uudelleenjärjestelyistä. Vanhan pappilan kiinteistön alueelle on
solmittu tontin vuokrasopimukset Vuolijoen Arvokiinteistöt Oy:n kanssa
vuokratonteista 205-23-23-5 ja 205-23-23-6 sekä Liisa Korhosen ja Jorma
Korhosen kanssa vuokratontista 205-23-23-4. Tonttien vuokrasopimukset
päättyvät 30.9.2057.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on tiistaina 7.11.2017 kello 17.00.
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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158 §
23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Liitettiin pöytäkirjaan.

159 §
24 Kokouksen päättäminen
Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 562 ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo
18.57.
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