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160 §
1
Kokouksen avaaminen
Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, veisattiin virsi 173:3–5,
minkä jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

161 §
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 1.11.2017 kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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162 §
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 Minna-Liisa
Haverinen ja Setti Heikkinen.
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna-Liisa Haverinen ja Setti
Heikkinen.

163 §
4
Kokouksen työjärjestys
Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi, muuttamalla
käsittelyjärjestystä siten, että 170 § siirretiin 168 §:ksi, otti käsittelyyn
pykälään 170 tehdyn lisäesityksen siitä, että 1.1.2018 alkaen perustetaan
vapaaehtoistyön koordinaattorin virka ja lisäksi päätti ottaa käsittelyyn
lisäesityslistan asian: 176 § Vuoden 2017 koulutussuunnitelman tarkastus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvoston edustaja julistustoiminnan johtokuntaan
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
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.”

Kirkkoneuvoston edustaja julistustoiminnan johtokunnassa oli aikaisemmin
Juha Heikkilä, jolle kirkkovaltuusto on myöntänyt eron 11.10.2017 pidetyssä
kokouksessa.
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa julistustoiminnan
johtokuntaan jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös: Valitsi kirkkoneuvoston edustajaksi julistustoiminnan johtokuntaan
Tapani Kankaan.
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Varajäsenen kutsuminen julistustoiminnan johtokuntaan
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n 2. mom.
”Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.”
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. mom.
”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.”

Julistustoiminnan johtokunnan varajäsen Kimmo Tuulenkari on pyytänyt
19.10.2017 lähettämällään sähköpostiviestillä eroa Kajaanin seurakunnan
julistustoiminnan johtokunnan varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalle on
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Kimmo Tuulenkarille
varajäsenyydestä ja

eron

julistustoiminnan

johtokunnan

valitsee hänen tilalleen varajäsenen julistustoiminnan johtokuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Lähetyssihteerin viran lakkauttaminen
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle (liite 1) todetaan, että lähetyssihteerin virka jätetään
täyttämättä ja viran ydintehtävät siirtyvät yhden nuorisotyönohjaajan
tehtävänkuvaan. Lisäksi lähetyspastori ja vapaaehtoistyön pastori vastaavat
vapaaehtoistyön ohjaamisesta.
Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 (§ 104) yhteistyötoimikunnan lausunnon
ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille kirkkoherran ja talousjohtajan
valmisteltavaksi. Lähetyssihteerin ydintehtävien hoitaminen on päätetty
siirtää nuorisotyöntekijä Niina Hautalalle, jonka tehtävänkuvaus muutetaan
kansainvälisen työn kasvatussihteerin tehtäviin ja painopisteenä on varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Niina Hautalaa on kuultu tehtäväkuvan muutokseen
liittyen 21.9.2017 ja hän on hyväksynyt hänen tehtävänkuvaansa kuuluvat
muutokset. Myös lähetyspastori Markus Hytösen tehtävänkuvaa on muutettu
ja hän on hyväksynyt omalta osaltaan tehtävänkuvaan liittyvät muutokset.
Lähetyssihteerin virka on ollut toistaiseksi sijaisen hoitamana ja sijaisuus
päättyy 31.12.2017.
Esitys: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kajaanin seurakunnan
lähetyssihteerin viran 1.1.2018 alkaen
2) päättää, että lähetyksen tehtävien pääasiallinen hoito siirretään nuorisotyönohjaajan Niina Hautalan hoidettavaksi tehtävänkuvan muutoksella. Lisäksi
muut lähetystyöhön kuuluvat tehtävät siirretään lähetyspastorin ja
vapaaehtoistyön pastorin tehtäviin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle (liite 1) todetaan, että nuorisotyönohjaajan virka, jonka
pääasiallisena sisältönä on ollut partiotyö, jätetään täyttämättä ja viran
ydintehtävät siirtyvät toisen nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaan. Asiassa on
kuultu nuorisotyönohjaajia ja neuvottelun tuloksena Pasi Niemistä on esitetty
partiotyön yhdyshenkilöksi 1.1.2018 alkaen, joka on hyväksynyt
viranhoitoonsa lisättävät tehtävät partiotyön yhdyshenkilönä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 (§ 104) yhteistyötoimikunnan lausunnon
ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille kirkkoherran ja talousjohtajan
valmisteltavaksi. Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan virkaa (partiotyö) on
hoitanut toistaiseksi osa-aikaisena Suvi Happo ja hänen sijaisuutensa päättyy
31.12.2017 mennessä.
Esitys: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kajaanin seurakunnan
määräaikaisen nuorisotyönohjaajan (partiotyö) viran 1.1.2018 alkaen
2) päättää, että partion yhdyshenkilön tehtäviä Kajaanin seurakunnassa
hoitaa erityisnuorisotyönohjaaja Pasi Nieminen 1.1.2018 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Uuden hallinto-organisaation mukainen hallintokappalaisen
tehtävä
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkoneuvosto päätti 13.6.2017 (104§) hyväksymässään tuta-menettelyn
päätöksessään antaa talousjohtajalle ja kirkkoherralle tehtäväksi
virkojen/toimien täyttämättä jättämiset ja/tai lakkauttaminen sekä
tehtäväkuvien ja organisaation muuttamisen tarvittavien muutosten
tekemiseksi ja jatkovalmisteltavaksi sekä päätettäväksi kirkkoneuvostoon ja
kirkkovaltuustoon.
Hyväksytyssä
tuta-menettelyssä
päätettiin,
että
seurakunnassa
toimialavastaavien pappien hallinnolliset tehtävät siirtyvät kirkkoherralle ja
hallintokappalaiselle. Kirkkoherra tekee päätöksen seurakunnan kappalaisen,
seurakuntapastorin
ja
lehtorin
viran
virantoimitusvelvollisuuden
muuttamisesta (Kirkkolain 6 luku 37 §). Tähän pykälään perustuen
kirkkoherra Marko Miettinen valitsi 25.8.2017 Kajaanin seurakunnan
hallintokappalaiseksi pastori Antti Minkkisen. Perusteluna hänen valinnalleen
olivat laaja-alainen kirkollinen koulutus, työkokemus sekä alueella tehtävästä
työstä että toimialavastaavana toimisesta ja Antti Minkkisen saama luottamus
työyhteisössä kirkkoherran sijaisena toimimiseen. Antti Minkkistä on myös
kuultu uuden hallintokappalaisen tehtävänkuvan määrittelyssä 27.10.2017.
Hallintokappalaisen tehtävä määrittyy keskeisesti seurakunnan hengellisen
työn uuden organisaation osaksi. Tehtävänkuvassa on huomioitu sekä
hallinnolliset, työn johdolliset kuin myös organisaation esimiestehtävät.
Uudessa organisaatiossa on myös määritelty, että hallintokappalainen toimii
jumalanpalvelusyhteisöjen toiminnasta vastaavien, lähetyspapin, VuolijokiOtanmäen aluepapin sekä palvelutoiminnasta vastaavan ja nuorisotyön
kappalaisen esimiehenä. Palvelutoiminnasta vastaava kappalainen toimii
sairaalapastorin, kehitysvammaistyön pastorin sekä vapaaehtoistyön pastorin
esimiehenä. Nuorisotyön kappalainen toimii oppilaitostyön papin esimiehenä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:n 3 mom.:
”Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa
hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden
ylin esimies. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen
viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden
viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.”

Hallintokappalaisen tehtävänkuva on määritelty seuraavasti:
Kappalaisen työn tarkoituksena ja tavoitteena on kirkkolain mukaisen papin
viran tehtävien hoitaminen. Hallintokappalaisen tehtävänä on seurakuntatyön
kehittäminen kirkkoherran tukena sekä monipuolinen hallinnollisten asioiden
suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen yhdessä kirkkoherran kanssa.
Tehtäväluettelo:
1. Kirkkoherran antamien teologista ja hallinnollista asiantuntemusta
edellyttämien valmistelu- ja erityistehtävien hoitaminen.
2. Esimiestehtävät lähiesimiehille ja seurakuntatyötä tekeville papeille.
3. Toiminnallisten työalojen esimiespalavereiden valmistelu ja johtaminen.
4. Rekrytointiprosessin valmistelutehtävät.
5. Pappien työvuorojen koordinointi liittyen jumalanpalveluksiin,
toimituksiin ja rippikouluihin sekä muuhun seurakuntatyöhön.
6. Pääsääntöisesti kirkkoherran sijaisena toimiminen.
7. Valmistella neljän kuukauden toimintakausina kausisuunnitelma pappien
vuosiloma- ja vapaapäivistä sekä leirityöaikahyvityksen mukaisista
vapaapäivistä kirkkoherran hyväksyttäväksi.
8. Myöntää alaistensa, enintään viikon mittaiset sairauslomat. Ottaa
tarvittaessa toimituspalkkioperusteisia sijaisia. Päättää matkamääräyksiin
liittyvistä asioista.
9. Kartoittaa pappien koulutustarvetta yhdessä kirkkoherran kanssa.
10. Toimia
esittelijänä
kirkkoneuvostossa
kirkkoherran
erikseen
määräämissä asioissa.
11. Uusien pappien perehdyttäminen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy hallintokappalaisen tehtävänkuvan osana
seurakunnan hallintoa sekä uutta hengellisen työn organisaatiota ja
määrittää hallintokappalaisen toimimisen jumalanpalvelusyhteisöjen
toiminnasta vastaavien pappien, lähetyspapin, Vuolijoki-Otanmäen
aluepapin sekä palvelutoiminnasta vastaavan ja nuorisotyön kappalaisen
esimiehenä sekä
esittää
edelleen
kirkkovaltuustolle
hallintokappalaisen
viran
tehtävänkuvan määrityksen ja esimiestehtävien hyväksymistä.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi
palvelutoiminnan
kappalaisen
toimimisen
sairaalapastorin, kehitysvammaistyön pastorin sekä vapaaehtoistyön
pastorin esimiehenä ja lisäksi nuorisotyön kappalaisen toimimisen kouluja oppilaitostyön pastorin esimiehenä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin, sillä muutoksella, että hallintokappalaisen
tehtävistä poistettiin kohta 12. ”Tehtävään kuuluvien asioiden tiedottaminen
työyhteisölle ja seurakuntalaisille” ja kohta 13. ”Verkostoituminen
yhteistyökumppaneiden kanssa”.
Kappalainen Antti Minkkinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 18.05 ja palasi klo 18.15.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Toiminnallisten työalojen uusi organisaatio
Valmistelija kappalainen Antti Minkkinen
Esittelijä kappalainen Antti Minkkinen
Kirkkoneuvosto päätti 13.6.2017 (104§) hyväksymässään tuta-menettelyn
päätöksessään antaa talousjohtajalle ja kirkkoherralle tehtäväksi
virkojen/toimien täyttämättä jättämiset ja/tai lakkauttaminen sekä
tehtäväkuvien ja organisaation muuttamisen tarvittavien muutosten
tekemiseksi ja jatkovalmisteltavaksi sekä päätettäväksi kirkkoneuvostoon ja
kirkkovaltuustoon.
Talousjohtaja ja kirkkoherra ovat yhteistyössä viran-/toimihaltijoiden kanssa
valmistelleet uutta Kajaanin seurakunnan hengellisen työn toiminnallista
organisaatiota, jonka katsotaan paremmin vastaavan tämän hetken Kajaanin
seurakunnan vähennetyn henkilökunnan virkojen johtosääntöjä sekä
tehtävänkuvauksia.
Yhteistoimintamenettelyssä todettiin, että seurakunnan säästötavoitteet
edellyttävät tehtävien uudelleen organisointia sekä työalakohtaista tehtävien
priorisointia. Tehtävien uudelleen organisointi on toteutettu siten, että
seurakunnan hallintoa on kevennetty ja keskitetty. Edelleen periaatteena
uudistuksena on ollut henkilöstön työpanoksen käyttämistä entistä enemmän
suorittavaan työhön. Väliportaan esimiestehtävien määrää on myös
vähennetty. Samalla tunnusomaista on, että hengellisen työn organisointi ja
johtaminen tapahtuvat työalakohtaisesti tiimeissä.
Organisaatiomuutoksen tavoitteena on ollut, että nykyiset toiminnot
säilytetään pääosin. Aluetoimintoja on supistettu ja päätetty hoitaa alueiden
tehtävät keskitetysti. Hallinnon näkökulmasta suurin muutos on se, että
kolmesta eri toimialojen vastaavasta kappalaisesta on päätetty yhdistää
hallinnolliset tehtävät yhdelle hallintokappalaiselle muuttamalla papiston
tehtävänkuvia. Välttämättömien virkojen ja toimien täyttämiseen kiinnitetään
jatkossa entistä enemmän huomiota. Kajaanin seurakunta varautuu samalla
myös siihen, että verotulot tulevat jatkossakin pienenemään kirkosta
eroamisen ja paikkakunnalta muuton vuoksi.
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Muutoksissa on kuultu viran-/toimenhaltijoiden mielipiteitä muutoksesta. Osa
muutoksista on tehty tehtävänkuvia muuttamalla niissä viroissa, joissa ei ole
viran johtosääntöä.
Toiminnallisten työalojen uusi organisaatio, liite 2
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Kajaanin seurakunnan hengellisen työn
uuden toiminnallisen organisaation ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin, sillä muutoksella, että toiminnallisten työalojen
jumalanpalvelustiimistä päätetiin poistaa hallintokappalainen ja lisätä
pääkirkko kirkkoherran nimen alle.
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Kajaanin seurakunnan hengellisen työn virkojen johtosääntöjen
uudistaminen
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkovaltuusto 13.9.2016
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 5/2016 kerrotaan kirkkohallituksen
aloittaneen kiireellisen selvitystyön koskien hengellisen työn virkojen
tutkintovaatimusten päivittämistä. Sen taustalla on kirkon keskushallintoa
koskeva lakiuudistus, jonka myötä piispainkokouksen vahvistamat
tutkintovaatimukset ovat rauenneet 1.1.2016. Lakimuutoksesta johtuen
muihin kuin papin, lehtorin, kanttorin ja diakonian virkoihin ei ole voimassa
keskitetysti vahvistettuja tutkintovaatimuksia, koska lakiuudistus ei sisältynyt
siirtymäsäännöstä asiasta. Kirkkohallituksen selvitystyö valmistuu vuoden
2016 aikana.
Mikäli seurakunnassa on tulossa avoimeksi virka vuoden 2016 aikana,
seurakunnan on syytä päivittää johtosäännöt kirkkohallituksen yleiskirjeen
antaman ohjeen mukaisesti. Jos virka ei vuonna 2016 ole tulossa haettavaksi
ohjeistetaan seurakuntaa odottamaan selvitystyön valmistumista ja tietoa
vahvistettavista tutkintovaatimuksista.
Kajaanin seurakunta päivittää kasvatustoiminnan johtokunnan alaisten
virkojen johtosäännöt, jotta virat pystyisi tarvittaessa julistamaan avoimiksi
vuoden 2016 aikana. Johtosääntöihin ei ole tehty muita muutoksia kuin, että
johtosäännönteksti viran kelpoisuusehdoista on korvattu kirkkohallituksen
antaman ohjeen mukaisesti seuraavalla tekstillä: ”Viran kelpoisuusehtona on
sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen päätöksestä, joka on
annettu piispainkokouksessa 13.9.2005”.
-----------------
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Kirkkoneuvosto 7.11.2017
Kirkkohallitus on päättänyt kokouksessaan 24.1.2017 tietyiltä hengellisen
työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista. Päätös on tullut voimaan
syyskuun alusta 2017. Sitä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka
aloitetaan päätöksen voimaan tulon jälkeen. Päätöksellä on asetettu
seurakuntia ja seurakuntayhtymiä sitovasti tutkintoja ja opintoja koskevat
vaatimukset seuraaville viran haltijoille:
- diakonian virka, diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä
- nuorisotyönohjaaja, nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä
- varhaiskasvatuksen ohjaaja
- lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaaja, lähetyssihteeri
- perheneuvoja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja.
Päätöstä sovelletaan otettaessa henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen. Kelpoisuuspäätös on julkaistu Kirkon säädöskokoelmassa
nro:lla 124 (liite 3) ja kelpoisuuspäätös on tullut voimaan 1.9.2017.
Lastenohjaajan toimen toimenkuva, liite 4
Lapsityönohjaajan viran johtosääntö, liite 5
Kanttorin viran johtosäännöt, liite 6
Nuorisotyön tiimin alaiset johtosäännöt, liite 7
Palvelutiimin alaiset johtosäännöt, liite 8
Esitys: Kirkkoneuvosto
1) toteaa, että kirkkohallitus on kokouksessaan 24.1.2017 päättänyt tietyiltä
hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista, jotka on
julkaistu Kirkon säädöskokoelmassa numerolla 124. Tämän lisäksi
Kajaanin seurakunnassa on käyty läpi myös muiden kuin päätöksessä
mainittujen hengellisen työn virkojen johtosäännöt niiden saattamiseksi
ajan tasalle
2) hyväksyy lastenohjaajan toimen toimenkuvan
3) esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa Vapaaehtoistyön
koordinaattorin viran 1.1.2018 alkaen
4) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteiden 5–8 mukaiset
uudistetut virkojen kelpoisuuspäätökset sekä muut virkojen johtosäännöt,
joiden sisältö on tarkistettu vastaamaan nykyisten virkojen
vaativuusehtoja ja tehtäväsisältöjä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen tarkistaminen
Valmistelija kappalainen Jyri Kitti
Esittelijä julistustoiminnasta vastaava kappalainen Jyri Kitti
Kirkkoneuvosto solmi Suomen Lähetysseuran kanssa toistaiseksi voimassa
olevan lähetystyön palvelusopimuksen 31.3.2015 §49. Palvelusopimuksen
tarkistuspisteeksi sovittiin syksy 2017. Sitä ennen palvelusopimusta on
päivitetty keväällä 2016. Palvelusopimuksen taloudelliset raamit sekä
seurakunnan oma toiminnallinen panos sovitaan kirkkoneuvostossa.
Yhteistyötoimikunnan 31.5.2017 antamassa lausunnossa ja esityksessä
kirkkoneuvostolle todetaan, että avustuksia lähetysjärjestöille leikataan 12.000
euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 (§ 104) yhteistyötoimikunnan
lausunnon ja esityksen pohjaksi jatkotoimenpiteille kirkkoherran ja
talousjohtajan valmisteltavaksi. Tähän esitykseen viitaten Tiina Tuomisen
päättyneen lähettisopimuksen tilalle ei solmita uutta lähettisopimusta eikä
seurakunta tue jatkossa Inkerin kirkon teologista koulutusta.
Suomen Lähetysseura lähetystyön palvelusopimus, liite 1
Esitys: Johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se solmii
palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa oheisen liitteen mukaisesti
toistaiseksi voimassa olevaksi ja sopimus tarkistetaan syksyllä 2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
__________________________________

Kirkkoneuvosto 7.11.2017
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Suomen Lähetysseura lähetystyön palvelusopimus, liite 9
Esitys: Kirkkoneuvosto solmii palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran
kanssa oheisen liitteen mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi ja sopimus
tarkistetaan syksyllä 2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Perheasiain neuvottelukeskuksen moduulihinnan tarkistus
Valmistelija perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Aune Hiltunen
Esittelijä palvelutoiminnasta vastaava teologi Perttu Kyllönen
Kajaanin seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa käydyistä
asiakasneuvotteluista ja työnohjauksista peritään korvaus Kajaanin
rovastikunnan muilta seurakunnilta sekä Nurmeksen ja Valtimon
seurakunnilta. Muista suoritteista, kuten luennoista ja alustuksista, ei veloiteta
sopimusseurakuntia.
Perheasiain neuvottelukeskuksessa on ollut käytössä moduulilaskentaperiaate
vuodesta 1992 alkaen. Yksi moduuli tarkoittaa 45 minuutin mittaista
työtapahtumaa / työntekijä. Moduulit merkitään viiden minuutin tarkkuudella.
Moduulin hintakehitys on ollut seuraavanlainen:
vuosina 1993-1994
380 mk
vuosina 1995-1998
250 mk
vuosina 1999-2001
300 mk
vuosina 2002-2013
50 €
vuodesta 2014 alkaen
65 €
Kajaanin seurakunnassa toteutettiin tämän vuoden keväällä yhteistoimintamenettely. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti perheasiain neuvottelukeskuksen kustannusten jako rovastikuntatasolla saatetaan vastaamaan
todellisia kustannuksia korottamalla sopimusseurakuntien maksamaa asiakaskäyntien moduulihintaa.
Vuosien 2014–2016 aikana tehdyn työn keskimoduulihinnaksi todellisten
kustannusten mukaan määräytyi 110 €. Kustannuksiin ei laskettu mukaan
vyörytyksiä.
Esitys: Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että kolmen vuoden siirtymäaikana vuoteen 2020 mennessä moduulihintaa tarkistetaan seuraavasti: vuonna
2018 moduulihinta on 80 €, vuonna 2019: 95 € ja vuonna 2020: 110 €. Näin
päästäisiin pikkuhiljaa tehdyn työn todellisiin kustannuksiin. Jatkossa vuoden
2020 jälkeen katsotaan aina kolmen edellisen vuoden kustannusten keskiarvo
ja laskutetaan sen mukaan.
Päätös: Hyväksyi.
________________________
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Kirkkoneuvosto 7.11.2017
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että kolmen vuoden siirtymäaikana vuoteen
2020 mennessä moduulihintaa tarkistetaan seuraavasti: vuonna 2018
moduulihinta on 80 €, vuonna 2019: 95 € ja vuonna 2020: 110 €. Näin
päästäisiin pikkuhiljaa tehdyn työn todellisiin kustannuksiin. Jatkossa vuoden
2020 jälkeen katsotaan aina kolmen edellisen vuoden kustannusten keskiarvo
ja laskutetaan sen mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Lehtovaaran metsästäjät ry:n anomus metsästysoikeuden
myöntämisestä ajalle 1.6.2017–31.5.2022
Valmistelija kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Lehtovaaran Metsästäjät ry:n anomus: ”Haemme metsästysvuokrasopimuksen
tekemistä kanssanne, kuten umpeutunut sopimus 7.6.2012. Sopimus voidaan
tehdä entisin ehdoin, pois lukien luonnonsuojelualueet. Tila Tervola
RN:o 8:10.”
Seurakunta sai testamenttilahjoituksena Lehtovaarassa sijaitsevan Tervolan
tilaan (RN:o 8:10) kuuluvan 143 hehtaarin maa-alueen, josta luonnonsuojelualuetta on 13,75 hehtaaria.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 §:
”Kirkkoneuvoston tehtävänä on
23. antaa seurakunnan maa- ja vesialueita vuokralle enintään viiden (5) vuoden ajaksi;”

Lehtovaaran Metsästäjät ry:n metsästysvuokrasopimus, liite 10
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Kajaanin seurakunta vuokraa
metsästysoikeuden Lehtovaaran metsästäjät ry:lle ajalle 1.6.2017–31.5.2022
sopimuksessa mainituin ehdoin ja edellä mainituin ehdoin vuokran ollessa
103,20 euroa + alv/vuosi. Metsästysoikeus ei kuitenkaan oikeuta
metsäkanalintujen metsästykseen, vaan ne on rauhoitettu.
Päätös: Esitys hyväkyttiin.
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Vuolijoen Metsästysseura ry:n anomus metsästysoikeuden
myöntämisestä ajalle 1.11.2017–31.10.2022
Valmistelija kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Vuolijoen Metsästysseura ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi
Kajaanin seurakunnan omistamalle Vuolijoen kylässä sijaitsevalle
Kirveskallion tilalle RN:o 6:37 (399,4 ha) ja Kosken tilalle RN:o 13:45/1–4
(81,2 ha), yhteensä metsämaata 480,6 ha. Molemmat tilat sijaitsevat Vuolijoen
kirkonkylän läheisyydessä Pentinpurontien varressa. Aikaisempi vuokrasopimus on tehty Kajaanin seurakunnan kanssa ajalle 1.11.2012–31.10.2017.
Seurakunnan työntekijöillä on oikeus metsästää pienriistaa seurakunnan
omistamilla mailla. Vuokrasopimukseen liitetään nimiluettelo henkilöistä.
Metsästysoikeus ei koske muita perheenjäseniä. Metsästys tapahtuu
metsästysseuran tekemien kiintiörajoitteiden puitteissa. Metsästysseura
ilmoittaa seurakunnalle vuosittain laatimansa jäsenistönsä kiintiöt ja muut
metsästysrajoitteet.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 §:
”Kirkkoneuvoston tehtävänä on
23. antaa seurakunnan maa- ja vesialueita vuokralle enintään viiden (5) vuoden ajaksi;”

Vuolijoen Metsästysseura ry:n metsästysvuokrasopimus, liite 11
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Kajaanin seurakunta vuokraa
metsästysoikeuden Vuolijoen Metsästysseura ry:lle ajalle 1.11.2017–
31.10.2022 sopimuksessa ja edellä mainituin ehdoin vuokran ollessa 384,48
euroa + alv/vuosi. Metsästysoikeus ei kuitenkaan oikeuta metsäkanalintujen
metsästykseen, vaan ne on rauhoitettu.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Yhteistyötoimikunta
Kirkkoneuvosto

16

32 §
175 §

Ei julkinen, henkilöstöasia

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

11.10.2017
07.11.2017

SIVU
6
21

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Yhteistyötoimikunta
Kirkkoneuvosto

17

42 §
176 §

Ei julkinen, henkilöstöasia

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

27.10.2017
07.11.2017

SIVU
5
22

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

07.11.2017

SIVU
23

177 §
18 Papiston vuosilomat talvella 2018
Kirkkoherra myöntää Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 3 momentin perusteella
vuosiloman papistolle. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n mukaan
virkavapautta ja vuosilomaa koskevasta kirkkoherran päätöksestä on
ilmoitettava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle sekä lääninrovastille
ja tuomiokapitulille.
Papiston vuosilomat talvella 2018, liite 12
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi papistolle myönnetyt vuosilomat
ajalle 1.10.2017–30.4.2018.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

178 §
19 Seurakuntatyön, seurakunnan viraston, kiinteistötoimen, hautatoimen ja kurssikeskuksen viran- ja toimenhaltijoiden vuosilomat
talvella 2018
Seurakuntatyön, seurakunnan viraston, kiinteistötoimen, hautatoimen ja
kurssikeskuksen viran- ja toimenhaltijoiden vuosilomat talvella 2018, liite 13
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seurakuntatyön, seurakunnan
viraston, kiinteistötoimen, hautatoimen ja kurssikeskuksen viran- ja
toimenhaltijoille myönnetyt vuosilomat 1.10.2017–30.4.2018.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

07.11.2017

SIVU
24

179 §
20 Muut asiat
Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

180 §
21 Ilmoitusasiat
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen pöytäkirjanotteet:
DKUO/428/01.01.02/2017
kirkkoherra Marko Miettisen vapaa-aikasuunnitelman hyväksymisestä
syyskaudelle 2017.
DKUO/471/01.01.01/2017
Viranhoitomääräys pastori Nuusa Parkkiselle Kajaanin seurakunnan IV
seurakuntapastorin virkaan 1.1.2018 lukien ja päätös lopettaa 1.1.2018 lukien
hänen määräyksensä sijaisena hoitaa Kajaanin seurakunnan I seurakuntapastorin virkaa 1.1.-31.3.2018.
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Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
nro 14/2017 Viranomaisverkon Virve-puhelimet käyttöön kirkossa
nro 15/2017 Vuoden 2018 kirkkokolehdit
nro 16/2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden itsenäisyyspäivä
nro 17/2017 Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
nro 18/2017 Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista
Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät kokonaisuudessaan kirkon verkkosivulta www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on tiistaina 28.11.2017 kello 17 ja seuraava
kirkkovaltuuston kokous tiistaina 19.12.2017 klo 18.

Verotulojen kehitys tammi-lokakuussa 2017 verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan aikaan:

Kajaanin seurakunta
Kaikki seurakunnat
yhteensä

Kirkollisvero

Muutos (edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan)

6 051 796

-314 753 € -4,9 %

779 332 306

-36 490 761 € -4,5 %

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Tuomo Ruuttunen kiitti kirkkoneuvostoa yhteisestä kahden vuoden taipaleesta
ja ilmoitti, että tämä oli hänen viimeinen kirkkoneuvoston kokouksensa. Hän
jättää tehtävänsä seurakunnan luottamustehtävissä.
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181 §
22 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Liitettiin pöytäkirjaan.

182 §
23 Kokouksen päättäminen
Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 208: 7–9 ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.43.
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