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KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

31.01.2017

Kirkkoneuvosto:
Miettinen Marko, puheenjohtaja
Alasalmi Aila
Haverinen Minna-Liisa
Heikkilä Juha
Heikkinen Setti
Immonen Tyyne
Kaltiola Pekka
Kopperoinen Juuso
Patronen Kaija
Ruuttunen Tuomo
Saukkonen Kari
Muut läsnäolijat:
Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Keskitalo Maaria, vs. tiedottaja
Mäkelä Pasi, talousjohtaja
Rissanen Kirsi, sihteeri
Toppinen Ari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Poissa:
Alasalmi Aila, este
Heikkilä Juha, este, tilalla varajäsen Kangas Tapani

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

SIVU
3

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

31.01.2017

SIVU
4

1. §

1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, veisattiin virsi 482, minkä jälkeen
puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. §

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 §).
Kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoneuvosto: Todettiin.

3. §

3

Sihteerin valinta
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1 momentti:
"Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja
sihteeri varmentaa.”
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 12 §:
"Kirkkoneuvosto ottaa itselleen sihteerin, jonka tehtävät voidaan antaa myös virkatehtävänä seurakunnan jollekin viranhaltijalle."

Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen vuosiksi 2017–2018
toimistosihteeri Kirsi Rissasen.
Kirkkoneuvosto: Valitsi sihteeriksi vuosiksi 2017–2018 toimistosihteeri
Kirsi Rissasen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

31.01.2017

SIVU
5

4. §

4

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.”

Pöytäkirja tai valitus on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tyyne Immonen ja
Pekka Kaltiola.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkoneuvosto: Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tyyne Immosen ja Pekka
Kaltiolan.

5. §

5

Työjärjestys
Puheenjohtaja: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päätti,
että ennen ilmoitusasioita lisälistan asia 28 ”Viranhaltijan vuorotteluvapaaanomus” otetaan käsittelyyn sekä ilmoitusasioissa kirkkoneuvostolle annetaan
tiedoksi lähetyssihteerin virkaa selvittävän työryhmän antama lausunto.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

6

6. §

31.01.2017

SIVU
6

Seurakunnan tilinpäätöksen 2016 ennakkotiedot ja talousnäkymät vuodelle 2017
Talousjohtaja esittelee kokouksessa tilikauden 2016 tilinpäätöksen ennakkotietoja ja kertoo vuoden 2017 talousnäkymistä sekä niistä aiheutuvista
selvityksistä ja toimenpiteistä.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pasi Mäkelä gsm 044 744 4210,
sähköposti: pasi.makela@evl.fi.
Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi.
Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän arvioimaan seurakunnan
talousnäkymiä sekä niistä aiheutuvia selvityksiä ja toimenpiteitä. Työryhmään
nimettiin seurakunnan viranhaltijoista kirkkoherra Marko Miettinen,
talousjohtaja Pasi Mäkelä sekä luottamushenkilöistä kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Juuso Kopperoinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo
Hurskainen, kirkkoneuvoston jäsenet Juha Heikkilä, Tyyne Immonen ja Kari
Saukkonen.
Kirkkoneuvosto valitsi työryhmän puheenjohtajaksi Marko Miettisen ja
sihteeriksi Pasi Mäkelän.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

7

7. §

SIVU

31.01.2017

7

Kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin vuosiksi 2017–2018
Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoton alaisten johtokuntien johtosäännön 3 luvun
12 §:n 2 momentti:
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston edustajalla on oikeus olla läsnä
johtokunnan kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa sekä oikeus antaa mielipiteensä
pöytäkirjaan merkittäväksi.”

Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 7444 220 ja
sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa
julistus-, kasvatus- ja palvelutoiminnan johtokuntiin vuosiksi 2017–2018.
Kirkkoneuvosto: Valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston edustajiksi vuosiksi
2017–2018 julistustoiminnan johtokuntaan Juha Heikkilän, kasvatustoiminnan johtokuntaan Kari Saukkosen ja palvelutoiminnan johtokuntaan
Kaija Patrosen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

8

8. §

SIVU

31.01.2017

8

Lapsiasiahenkilön nimeäminen Kajaanin seurakunnassa
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:
”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”

Lapsiasiavaikutuksen arvioinnin tavoitteena on tarkastella seurakunnan
päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulma huomioon ottaen sekä löytäen
siihen heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. LAVA edistää ja
vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.
Se on parhaimmillaan osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja
kuuluu näin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Päätöksen
valmistelijalla on vastuu LAVA:n tekemisestä, mutta siihen voi osallistua
myös muita tahoja. Arvioinnin tulisi olla tehty ennen lopullista päätöksentekoa.
Suositusten mukaan lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi joka
seurakunnassa; yksi työntekijä ja yksi luottamushenkilö. Yhdessä he voivat
tarkastella seurakunnan päätöksentekoa ja toimintaa sekä vahvistaa lasten,
nuorten ja perheiden näkökulmaa.
Kajaanin seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi on nimetty 19.11.2013 kasvatustoiminnasta vastaava teologi Antti Minkkinen. Kirkkoneuvosto on 17.2.2015
nimennyt keskuudestaan Juuso Kopperoisen toiseksi lapsiasiahenkilöiksi
vuosille 2015–2016.
Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh. 6172 2220,
gsm 044 7444 220, sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan lapsiasiahenkilöksi
vuosiksi 2017–2018 kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juuso Kopperoisen.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

9

9. §

Ei julkinen, henkilöstöasia

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

31.01.2017

SIVU
9

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

10

10. §

Ei julkinen, henkilöstöasia

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SIVU
10
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11. §

Ei julkinen, henkilöstöasia
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11

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

12

12. §

31.01.2017

SIVU
12

Viranhaltijan irtisanoutuminen (1)
Suntio Riitta Hautajoki on 8.12.2016 päiväämällään ilmoituksella irtisanonut
työsuhteensa päättymään 31.12.2016 Kajaanin seurakunnan suntion virassa.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pasi Mäkelä gsm 044 744 4210 ja
sähköposti: pasi.makela@evl.fi.
Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää eron suntio Riitta Hautajoelle
suntion virasta 1.1.2017 alkaen.
Kirkkoneuvosto: Myönsi eron suntio Riitta Hautajoelle suntion virasta
1.1.2017 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

13

13. §

31.01.2017

SIVU
13

Viranhaltijan irtisanoutuminen (2)
Apuemäntä Sanna Kurkinen on irtisanoutunut Joutenlammen kurssikeskuksen
apuemännän virasta 15.1.2017 alkaen.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pasi Mäkelä gsm 044 744 4210 ja
sähköposti: pasi.makela@evl.fi.
Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää eron Sanna Kurkiselle apuemännän
virasta 15.1.2017 alkaen.
Kirkkoneuvosto: Myönsi eron Sanna Kurkiselle apuemännän virasta
15.1.2017 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

14

14. §

SIVU

31.01.2017

14

Viranhaltijan irtisanoutuminen (3)
Ylivahtimestari Marjatta Ikonen irtisanoutuu
ylivahtimestarin virasta 1.7.2017 alkaen.

Kajaanin

seurakunnan

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pasi Mäkelä gsm 044 744 4210 ja
sähköposti: pasi.makela@evl.fi.
Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää
ylivahtimestarin virasta 1.7.2017 alkaen.

eron

Marjatta

Ikoselle

Kirkkoneuvosto: Myönsi eron Marjatta Ikoselle ylivahtimestarin virasta
1.7.2017 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto

15

15. §

31.01.2017

SIVU
15

Viranhaltijan ulkomaan virkamatka
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 123 §:n 2 mom.
Ulkomaanpäivärahan määrä:
”Ulkomaanpäiväraha määräytyy matkavuorokausittain ja sitä maksetaan kultakin matkavuorokaudelta enintään liitteessä 8 vahvistettu määrä ja vähintään kotimaan päivärahan
suuruinen päiväraha.”
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 124 §
Alennettu päiväraha:
”Jos viranhaltija/työntekijä on jonakin matkavuorokautena saanut tai olisi voinut saada
ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen muonituksen, koti-ja ulkomaanpäiväraha
maksetaan tällaiselta matkavuorokaudelta 50 %:lla alennettuna.”

Erityisnuorisotyönohjaaja Tarja Vehkaoja anoo Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvostolta lupaa tehdä työhönsä liittyvä virkamatka Fuengirolaan
22.–29.4.2017. Matkalla hän toimii saapaslaisten matkanjohtajana. Matka on
tarkoitus toteuttaa yhdessä Sotkamon seurakunnan ja Sotkamon Saappaan
tukiyhdistyksen kanssa. Ryhmän kokonaisvahvuus on 22 henkeä ja Kajaanista
matkalle osallistuu 10 saapaslaista ja yksi viranhaltija. Kajaanista matkalle
osallistuvat ovat ensikertalaisia ja he eivät osallistuneet vuosi sitten
järjestetylle matkalle.
Vuodelle 2017 hyväksytyssä erityisnuorisotyön toimintasuunnitelmassa on
mainittu uusien saapaslaisten ja viranhaltijan viikon mittainen opintomatka
Aurinkorannikon
Saapaspäivystykseen.
Vapaaehtoistyöntekijät
ovat
keränneet matkaa varten matkakassan ja ainoastaan viranhaltijan matkakulut
maksetaan erityisnuorisotyön talousarviosta.
Laskelma kustannuksista viranhaltijan osalta on seuraava:
matka Kajaani–Oulu–Kajaani ja parkkimaksu
matkan kulut (lennot, hotelli ja lentokenttäkuljetus)
päivärahat kotimaan mukaan (7 x 41 € + osapäiväraha 1 x 19 €)
yhteensä

195 €
715 €
306 €
1.216 €

Erityisnuorisotyön talousarviossa viranhaltijan matkakustannukset on
huomioitu siten, ettei hän pidä kahta Saappaan kolmen vuorokauden leiriä,
jotka ovat Saapas-päivystys Syke-festivaaleilla ja saapaslaisten kevään kiitosreissu.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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31.01.2017

SIVU
16

Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 744 4220 ja
sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää erityisnuorisotyönohjaaja Tarja
Vehkaojalle luvan toteuttaa anomuksen mukaisen ulkomaan virkamatkan
Fuengirolaan 22.–29.4.2017.
Kirkkoneuvosto päättää, että Tarja Vehkaojalle maksetaan ulkomaille
tehtävästä virkamatkasta kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha.
Kirkkoneuvosto: Myönsi erityisnuorisotyönohjaaja Tarja Vehkaojalle luvan
toteuttaa ulkomaan virkamatkan Fuengirolaan 22.–29.4.2017 sekä päätti, että
Tarja Vehkaojalle maksetaan ulkomaille tehtävästä virkamatkasta kotimaan
päivärahan suuruinen päiväraha.

Ari Toppinen poistui kokouksesta klo 18.48.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

16

Määräaikaisen
julistaminen

16. §

31.01.2017

nuorisotyönohjaajan

SIVU
17

viran

(partio)

auki

Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan 19.12.2016 § 54
lakkautti 1.1.2017 lukien nuorisotyönohjaajan viran, jonka vastuualueena oli
partiotyö. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto perusti määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran (partiotyö) 1.1.2017–31.12.2019 väliseksi ajaksi.
Avoimeksi julistettavan viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen
hyväksymää nuorisotyönohjaajan tutkintoa vastaava tutkinto. Palkkaus on kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen. Virka on määrä
täyttää tämän kevään aikana.
Lisätietoja asiasta antavat kasvatustoiminnasta vastaava teologi Antti
Minkkinen gsm 0440 852 383 ja sähköposti: antti.minkkinen@evl.fi ja
kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 744 4220 ja sähköposti:
marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää julistaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran (partio) haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 24.2.2017
klo 15.00 mennessä. Määräaikainen viranhoito alkaa sopimuksen mukaan ja
kestää 31.12.2019 saakka. Hakuilmoitus julkaistaan Kajaanin seurakuntalehdessä, Kotimaa-lehdessä, Koti-Kajaanissa, TE-palveluiden ja kirkon
sähköisessä rekrytointipalvelussa, seurakunnan omilla verkkosivuilla sekä
seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa.
Kirkkoneuvosto päättää täyttää määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran
kuuden (6) kuukauden koeajalla ja määrittelee viran palkkauksen vaativuusryhmään 502.
Määräaikaista nuorisotyönohjaajan virkaa hakevan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista
esitettävä voimassa oleva lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto

31.01.2017

SIVU
18

Kirkkoneuvosto antaa kasvatustoiminnan johtokunnan tehtäväksi nimetä 3–6
-jäsenisen viran täyttöä valmistelevan työryhmän, joka koostuu luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista. Haastattelun yhteydessä työryhmän on
huomioitava lapsiasiavaikutuksen arviointi.
Haastattelutyöryhmän tehtävänä on haastatella hakijat ja antaa esitys
valittavasta nuorisotyönohjaajasta johtokunnan kautta kirkkoneuvostolle, joka
valitsee nuorisotyönohjaajan määräaikaiseen virkaan kokouksessa 28.3.2017.
Kirkkoneuvosto: Päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.
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Lähetyssihteerin viran tehtävien hoitaminen
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 18.10.2016 nimesi työryhmän selvittämään
lähetyssihteerin virkajärjestelyitä. Tehtävää on hoitanut kirkkoherra Marko
Miettisen viranhoitomääräyksellä Eija Hakkarainen 1.9.2016 alkaen. Hän on
antanut suostumuksensa hoitaa virkaa sinne saakka, kunnes viran hoidon
jatkotoimenpiteet selviävät.
Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 7444 220 ja
sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee Eija Hakkaraisen vt. lähetyssihteerin viran tehtävien hoitajaksi 1.3.2017 alkaen siihen saakka, kunnes
lähetyssihteerin viran virkajärjestelyt selviävät.
Lisäksi kirkkoneuvosto määrittelee vt. lähetyssihteerin tehtävien hoitamisen
vaativuusryhmään 501 ja peruspalkaksi 2 179,63 €.
Kirkkoneuvosto: Valitsi Eija Hakkaraisen vt. lähetyssihteerin viran tehtävien
hoitajaksi 1.3.2017 alkaen siihen saakka, kunnes lähetyssihteerin viran
virkajärjestelyt selviävät.
Kirkkoneuvosto määritteli vt. lähetyssihteerin tehtävien hoitamisen vaativuusryhmään 501 ja peruspalkaksi 2 179,63 €.
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Kirkkohallituksen virastokollegion päätös Kajaanin seurakunnan ja Kajaanin kaupungin välisestä maanvaihdosta
Kirkkovaltuusto kokouksessaan 13.9.2016 40 § päätti hyväksyä seurakunnan
ja Kajaanin kaupungin välisen maanvaihdon koskien Kajaanin kaupungissa
sijaitsevia alueita.
Kajaanin seurakunta luovuttaa kaupungille seuraavat alueet:
− Samoojantie 2 a tontin (3.430 m2)
− Maahisentie 2 a tontin (2.240 m²)
− Lukkarinnurmen, Kuninkaanniementie (13.000 m2)
− Lukkarinnurmentie I ja Lukkarinnurmentie II (yht. 2.279 m2)
Kajaanin kaupunki luovuttaa seurakunnalle seuraavat alueet:
− Tapulikujalta (309 m² ja 302 m2 suuruiset määräalat, Otanmäen
seurakuntakeskuksen läheisyydessä) ja
− Mäntykatu 6:ssa sijaitsevan tontin (yhteensä 4.306 m²), jossa on
Lehtikankaan seurakuntakeskus
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista
siten korjattuna, että tilan Lukkarinnurmentie I, kiinteistötunnus
205-410-16-132, kooksi korjataan noin 797 m2. Kirkkovaltuuston päätöksestä
ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen.
Kajaanin kaupunki maksaa seurakunnalle välirahaa 84.863,65 euroa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut edellä mainitun kirkkovaltuuston päätöksen 3.11.2016.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pasi Mäkelä gsm 044 744 4210 ja
sähköposti: pasi.makela@evl.fi.
Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee
tiedoksi kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen Kajaanin seurakunnan
ja Kajaanin kaupungin välisestä maanvaihdosta.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti.
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Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Jaana Sankilammen tilalle
Kirkkovaltuuston jäsen Jaana Sankilampi on muuttanut paikkakunnalta pois
1.1.2017 ja näin menettänyt vaalikelpoisuutensa Kajaanin seurakunnan
luottamustoimeen.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentissa todetaan, että jos seurakuntavaaleilla
valittu luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa on hänen tilalleen
kutsuttava varajäsen.
Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 744 4220 ja
sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa
Jaana Sankilammen luottamustoimen lakanneen
ja kutsuu Raamatun perusarvot käyttöön -valtuustoryhmän ensimmäisen
varajäsenen Ari Tihisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti.
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Luottamustehtävästä eroaminen
Varavaltuutettu Laura Kemppainen on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 744 4220 ja
sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Laura Kemppaiselle eron kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävästä.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti.

22. §

22

Luottamustehtävästä eroaminen
Varavaltuutettu Tuomas Niskanen on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.
Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 744 4220 ja
sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Tuomas Niskaselle eron kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävästä.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti.
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Tilda Hahlin rahaston varojen sijoittaminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.11.2016 § 227, että As. Oy
Ståhlbergintien asunto B17 asetetaan myyntiin ja saadut varat sijoitetaan
Kajaanista hankittavaan yhteen tai kahteen asunto-osakkeeseen. Edelleen
kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.12.2016 § 259 hyväksyä kyseisen
asunto-osakkeen myynnin hintaan kaksisataakuusituhattakuusisataa (206.600)
euroa.
Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt vaihtoehtoja sopiviksi asunto-osakkeiksi
Kajaanissa. Erääksi vaihtoehdoksi on noussut seurakunnan omistuksessa
olevien asunto-osakkeiden myynti Tilda Hahlin rahastolle, jolloin
seurakunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen määrä ei lisääntyisi ja pääomaa
vapautuisi seurakunnan investointeihin. Mikäli kyseessä olisivat Pappilan
asunnot, järjestely edellyttäisi kiinteistöosakeyhtiön muodostamista.
Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Pasi Mäkelä, gsm 044-7444 210,
sähköposti: pasi.makela@evl.fi ja kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen, gsm
044-7444 256, sähköposti: juha.vornanen@evl.fi.
Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi sekä päätti edelleen jatkaa asian
valmistelua.
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Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 1 mom.:
"Tehtävät. Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
----4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja”
Kirkkolain 24 luvun 1 §:
”Milloin seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätös on alistettava,
alistamisen toimittaa ja asiakirjat lähettää tuomiokapitulille seurakunnan viranomaisen
päätöksen osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän päätöksen
osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Jos alistettavan asian tutkiminen kuuluu kirkkohallitukselle,
tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle. (30.12.2013/895)
Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomainen sittemmin muuttaa päätöstä,
jonka alistusviranomainen on vahvistanut tai ratkaissut, muutosta koskeva päätös on
alistettava.
Jollei alistusta ole toimitettu vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, päätös on
rauennut.”

Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh. 6172 2220,
gsm 044 7444 220, sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 19.12.2016
tekemät päätökset:
1. Nuorisotyöohjaajan viran lakkauttaminen ja määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustaminen
2. Määräalan myyminen Vuolijoen alueelta
3. Kiinteistötoimen, Joutenlammen kurssikeskuksen ja hautaustoimen johtosääntöjen ja toimenkuvien päivittäminen sekä niihin liittyvät virka- ja
toiminimikkeiden muutokset
4. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2018–2019
on pantu asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöön.
Kirkkoneuvosto: Totesi.
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25. §

25

Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat
Yhteistyötoimikunta 10.11.2016
1. Lausunto Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille seurakunnan
taloudellisesta tilanteesta
2. Vuoden 2017 talousarvio
3. Koulutussuunnitelman tarkistus
4. Vuoden 2017 koulutussuunnitelma
5. Maksettava korvaus oman auton käytöstä julkisen kulkuneuvon sijaan
6. Vuoden 2017 virkistysmäärärahan käyttö
Palvelutoiminnan johtokunta 21.11.2016
1. Jouluavustukset
2. Yhteisvastuukeräys 2017
3. Selvitys diakonian viroista
4. Perheneuvojan viran täyttäminen
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee asialistat tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi.

26.§

26

Pappien ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma
Kirkkoherra Marko Miettinen on vahvistanut 21.1.2016 Kirkon Säädöskokoelman nro 68 pykälän 13 perusteella pappien ja kanttorien vapaaaikasuunnitelman helmi–toukokuulle 2017.
Pappien ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma, liite 1
Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh. 6172 2220,
gsm 044-7444 220 ja sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pappien ja kanttorien
vapaa-aikasuunnitelman.
Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi.
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Ei julkinen
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Viranhaltijan vuorotteluvapaa
Kanttori Päivi Rimpiläisen kirkkoneuvostolle osoittama kirje: ”Haen
vuorotteluvapaata työstäni seuraavalle ajalle 19.4.2017–15.10.2017.
Alustavasti on keskusteltu, että kanttori Matti Juntunen voi toimia sijaisena
vuorotteluvapaani ajan.”
Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän
vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen
kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi
ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana
olevan henkilön. Vuorotteluvapaan sijaiseksi on palkattava henkilö, joka on
ollut työtön työnhakija vähintään 90 päivää vuorotteluvapaata edeltäneiden 14
kuukauden aikana ja hän on työttömänä välittömästi ennen vuorotteluvapaan
alkamista.
Vuorotteluvapaa lain 4 § (22.12.2006/1254) Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys
”Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen
vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut
vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen
vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työntekijän eläkelain (395/2006)
3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella. (30.12.2015/1660)”
Vuorotteluvapaalain 6 § (30.12.2015/1660) Vuorotteluvapaan kesto
”Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja
kalenteripäivää.”

enintään

180

Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen gsm 044 744 4220 ja
sähköposti: marko.miettinen@evl.fi.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Päivi Rimpiläiselle
virkavapautta vuorotteluvapaan ajalle 19.4.–15.10.2017 (180 kalenteripäivää)
ja
antaa julistustoiminnasta vastaavan teologi Jyri Kitin tehtäväksi vuorotteluvapaalain edellyttämän sijaisen palkkaamisen edellä mainitulle ajalle.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kirjeet:
− nro 1360/2016 Tuomiokapituli on päättänyt jatkaa hiippakunnallisen
kumppanuustyöryhmän toimikautta vuosiksi 2017–2018. Työryhmän
jäseninä jatkavat kirkkoherra Hannu Koskelainen, seurakuntapastori
Kirsti Tapaninen, viestintäpäällikkö Minna Siikaniva, lähetyssihteeri
Menni Nousiainen, nuorisotyönohjaaja Heimo Haverinen ja
hiippakuntasihteeri Jukka Helle.
− 1404/2016 Tuomiokapituli on jatkanut pastori Sirpa Kiviniemen
viranhoitomääräystä Kajaanin seurakunnan IV seurakuntapastorin viran
hoitamiseen osa-aikaisesti (50 %) ajalla 1.1.2017–31.12.2018.
− 1553/2016 Pastori Jaana Rautio-Wacklinille viranhoitomääräyksen
antamisesta IV seurakuntapastorin viran hoitamiseen osa-aikaisesti (50 %)
ajalla 1.1.–28.2.2017 ja viranhoitomääräyksen keskeyttämisestä II
sairaalapastorin viran hoitamiseen IV seurakuntapastorin viranhoidon
ajaksi.
− 1557/2016 Pastori Sanna Oikariselle viranhoitomääräyksen antamisesta
Kajaanin seurakunnan II sairaalapastorin viran hoitamiseen ajalla
1.1.–28.2.2017.
Pöytäkirjat:
− Johtoryhmän pöytäkirja 1.12.2016, liite 2
Pappien työnjakokirja:
− Työnjakokirja, liite 3
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje A7/2016 sisältää:
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2017 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2017 lukien
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät kokonaisuudessaan kirkon
verkkosivuilta osoitteesta www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet.
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Viran vastaanottaminen
Kirkkoneuvoston kokouksessa 29.11.2016 perheneuvojan virkaan valittu Eija
Airaksinen on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.2.2017.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 21.2.2017 klo 17.00.
Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja asianmukaisessa
järjestyksessä toteutettavaksi.
Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä
toteutettaviksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että lähetyssihteerin virkaa valmistelevan työryhmän
lausunto ”Esitys kirkkoneuvostolle koskien lähetyssihteerin virkaa” merkitään
tiedoksi ja lisätään pöytäkirjan liitteeksi, liite 4.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Liitettiin pöytäkirjaan.

31. §

31

Kokouksen päätös
Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 559:1 ja 4-5 ja puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 19.21.
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