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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta, nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vastine hallinto-oikeudelle
Ammattitutkinnon suorittaminen
Veroprosentti
Pappilan myynti
Arvioinnin johtokunnan kertomus
Häirintäilmoitus
Tuomiokapitulin päätös
Työsuojelupäällikön tehtävä
Hautausmaakatselmus
Talouspäällikön viran/avoimen viran täyttäminen
Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano
Viranhaltijoiden päätökset
Ilmoitusasiat
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päätös

JukkaReinikainen
kirkkoherra
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä
oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla
ennakolta ilmoitettu (KL 25 luku 3 § 1 mom.).
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle
varatun ajan (KL 25 luku 3 § 4 mom.). Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 pv 3.9. – 16.9.2020.
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120 §
Kokouksen avaus
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Reinikainen avaa kokouksen.
Kirkkoherra Jukka Reinikainen pitää alkuhartauden.

121 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja,
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla (KN ohjesääntö 2 luku 4 §). KL 7: 4
§ 1 mom. ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”.
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä (kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 §).
Kirkkoneuvosto on päättänyt 21.10.2015 kokouksessaan § 89, että
kokoukset voidaan kutsua koolle sähköpostilla neljä päivää ennen
kokousta, jolloin lähetetään kutsu ja asialista. Lisäksi kirkkoneuvosto
päätti, että paperiset versiot ovat saatavilla kokouksessa.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 § mukaan kirkkoneuvosto päättää
kokoontumisistaan. Kirkkoneuvoston voi kutsua koolle myös
puheenjohtaja silloin kun katsoo sen tarpeelliseksi tai neljäsosa
kirkkoneuvoston jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti tietyn asian
käsittelemiseksi.
Kokouksen kutsu ja asialista on lähetetty asianomaisille 26.8.2020.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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122 §
Pöytäkirjantarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua
pöytäkirjantarkastajaa tai jos kirkkoneuvosto niin päättä kirkkoneuvosto
kokouksessaan (kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §). Pöytäkirjantarkastajat
on esitetty valittavaksi vuoroperiaatteen mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on
saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai
ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, elleivät asiat ole lain
mukaan salassa pidettäviä. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä
koko muutoksen-hakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika
30 päivää.
Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 14 pv 3.9. – 16.9.2020. Todettiin, että ilmoitus
nähtävillä olosta on laitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
26.9.2020.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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123 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija kirkkoherra Jukka Reinikainen puh. 050-374774
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 § mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat
esittelystä. Esittelijän tulee valmistella kirjallinen selonteko, joka
perustelluin päätösehdotuksineen on toimitettu ajoissa kirkkoneuvoston
jäsenille. Mikäli asian luonne tai kiireellisyys vaatii, voidaan asia esitellä
suullisesti tai esittelymuistio jakaa vasta kokouksessa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 § mukaan hengellistä elämää ja toimintaa
koskevat asiat esittelee kirkkoherra, muut asiat esittelee talouspäällikkö.
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 2 §mukaan kirkkoneuvoston jäsen saa asian
käsiteltäväksi
kirkkoneuvoston
kokouksessa,
kun
toimittaa
puheenjohtajalle kirjallisen esityksen asiasta. Puheenjohtaja ottaa asian
esille seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksissa voi tehdä
aloitteita myös suullisesti.
Puheenjohtajan
työjärjestykseksi.

esitys:

Kokouksen

asialista

hyväksytään

Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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124 §
Vastine hallinto-oikeudelle
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503
Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kontiolahden seurakunnan
kirkkoneuvostolta lausuntoa koskien päätöstä (12.5.2020 65 §), jolla
kirkkoneuvosto on hylännyt Soile Luukkaiselta saamansa
oikaisuvaatimuksen koskien hänen irtisanomistaan.
Asianajaja
Taneli
Simonen
on
valmistellut
Kontiolahden
kirkkoneuvoston asiamiehenä lausuntoa kyseisestä asiasta. Taneli
Simonen tulee kirkkoneuvoston kuultavaksi kokoukseen ja hänen
laatimansa vastine on luettavissa kokouksessa.
Kirkkoneuvosto katsoo, että Soile Luukkaisen valitus on hylättävä koska
1. asiassa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä, tai mahdollinen
menettelyvirhe on ollut joka tapauksessa asiaan vaikuttamaton ja siinä
määrin vähäinen, että se ei muodosta perustetta päätöksen kumoamiseen
eikä palauttamiseen ja
2. Luukkaisen irtisanomiselle on ollut kirkkolain mukaiset
irtisanomisperusteet, joten päätös irtisanomisesta ei ole lainvastainen.
Kirkkoneuvosto katsoo myös, että koska irtisanominen on ollut perusteltu,
aihetta ansionmenetysten korvaamiseen tai oikeudenkäyntikulujen
maksamiseen ei ole.

Talouspäällikön esitys: Lausuntonaan kirkkoneuvosto vaatii, että Soile
Luukkaisen valitus on hylättävä ja Luukkainen on velvoitettava
korvaamaan seurakunnan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa
laillisine korkoineen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa Asianajaja Taneli Simosen
viimeistelemään lausunnon ja toimittamaan sen Itä-Suomen hallintooikeudelle.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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125 §
Ammattitutkinnon suorittaminen
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503
Nuorisotyöntekijä Klaus Tefke on suorittanut liikunnan ja valmennuksen
ammattitutkinnon (150 OSP) 19.8.2020 ja on toimittanut
tutkintotodistuksen henkilöaktiin liitettäväksi.
Seurakunnassa on ollut käytäntönä, että ammattitutkinnon suorittaneille
on maksettu 300 euron kertakorvaus suoritetusta tutkinnosta. Seurakunta
ei ole korvannut tutkinnon suorittajien tutkintomaksuja.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää maksaa nuorisotyöntekijä
Klaus Tefkelle liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon
suorittamisesta 300 euron kertakorvauksen.

Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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126 §
Veroprosentti
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503
KL: 15:2 “Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen,
joita tarvitaan kirkkolain 1 luvussa mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksynnän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden
kirkollisverona.”
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun
tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston päättämä
kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös verovuotta
edeltävän vuoden syksyllä.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen
kirkkovaltuusto
vahvistaa
tuloveroprosentin
lähimpään
0,05
prosenttiyksikköön.
Kontiolahden seurakunnan veroprosentti on ollut 1,5%. On nähtävissä, että
veroprosenttia joudutaan tulevaisuudessa nostamaan. Parin vuoden
aikajänteellä on saatavissa kustannussäästöjä, joten veroprosentin nostoa ei ole
vielä pakko tehdä.
Poikkeusolojen myötä on valmistauduttava verotulojen laskuun. Talousarvion
valmistelussa vuodelle 2021 tehdään oletus, että verotulot laskevat 100 000
euroa aiempien ennusteiden tasosta.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy vuodelle 2021 seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,5%

Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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127 §
Pappilan myynti
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503
Aiempi käsittely
Kirkkoneuvosto 25.5.2020 82 §
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 18.1.2017 16 §:ssä Kontiolahden seurakunnan
kiinteistöstrategian, jossa todetaan, että Pappila kuuluu niiden kiinteistöjen
joukkoon, joista voidaan luopua.

Kaavamerkintä tontille on AO/s, eli alue jolla kulttuuriympäristö tulee
säilyttää.

1.) Rakennuspaikka: Myytäväksi suunniteltu Pappilan kiinteistö, noin
7500m2
2.) Rakennuspaikka: Seurakunnalle jäävä omakotitalon vuokratontti noin
2500m2
1.) Maisema-alue: Tarjotaan ostajalle mahdollisuutta ostaa aluetta niin, että
järvimaiseman näkyminen olisi uuden omistajan hallinnassa. Alue on
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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lähivirkistysaluetta (VL), eli siinä ei ole rakennusoikeutta ja kunnalla on
oikeus lunastaa tuo alue, noin 5500m2
Pappilasta on pyydetty toukokuussa 2020 kolmelta eri kiinteistövälittäjältä
hinta-arviot. Saadut arviot ovat 200 000 €, 220 000 € ja 250 000 €.
Kiinteistölle on tilattu kuntokartoitus, jonka tehtävänä on tuottaa ostajalle
perusteltu näkemys kiinteistön kunnosta ja siten turvata myyjän etua kaupan
toteuduttua.
Kontiolahden seurakunta on asettanut kaksi kiinteistöä myytäväksi
huutokauppasivuston kautta ja molemmista näyttäisi kaupat toteutuvan.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
laitetaan Pappilan kiinteistö myyntiin huutokauppasivustolle. Huutokaupassa
myyjä pidättää oikeuden hylätä korkein tarjottu hinta.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi
Kirkkovaltuusto 2.6.2020 16 §
Seurakunnan omassa toiminnassa Pappilan rakennuksille ei ole käyttöä.
Pappilan kustannuspaikalle kirjanpidossa osoitetut tulot ja kulut vuosilta
2018 ja 2019 osoittavat, että vähimmilläänkin Pappila rasittaa
seurakunnan tulosta yli kymmenentuhatta euroa.
TP edellinen vuosi
2018
Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat

4 920,00

4 920,00

Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut

240,00

240,00

Sähkömaksut

273,75

300,00

-3 646,81

0,00

Muu talotekniikka

-175,81

-692,10

Sähköhuollot

-151,70

0,00

Hälytys-/hätäkeskusten vuosimaksut

-470,53

-260,40

-1 763,52

-1 897,71

Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut

-487,60

-78,00

Omaisuusvakuutukset

-268,40

-212,97

Lämmitys

-5 785,24

-5 932,27

Sähkö

-1 409,50

-1 362,98

Vesi

-371,11

-373,43

Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet

-268,71

-2,59

Kiinteistövero

-413,12

-419,70

0,00

-101,72

-4 712,07

-4 712,07

Rakennusten rakentamis- ja
kunnossapitopalvelut

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Muut kulut
Poistot rakennuksista

-14 490,37 -10 585,94

Tulos
Täytäntöönpano

Toteuma
2019

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Rakennuksilla on myös korjausvelkaa, joten kiinteistön arvon ylläpito
vaatisi lisäksi jatkuvia investointeja. Rakennuskantaa vähentämällä
seurakunnan resursseja voidaan kohdistaa seurakuntalaisia palvelevaan
toimintaan.
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto päättää
1. hakea tonttijaon muutosta, niin että omakotitalon alue muodostaa oman
rakennuspaikkansa, joka ei kuulu myytävään alaan ja
2. asettaa Pappilan kiinteistön myyntiin huutokauppasivustolle
pohjahinnalla 180 000 € siten, että kirkkovaltuusto pidättää oikeuden
hylätä korkein tarjottu hinta ja
3. tarjota ostajalle mahdollisuutta lunastaa asemakaavassa
lähivirkistysalueeksi osoitetulta alueelta maata käypään hintaan niin, että
ostaja maksaa lohkomiskulut.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi yksimielisesti
Kirkkovaltuusto 2.9.2020
Huutokaupat.com sivustolla järjestetyssä huutokaupassa ei saatu yhtään
tarjousta. Huutokaupan ollessa vielä käynnissä seurakunnalle tehtiin
151 000 euron tarjous puhelimitse. Myöhemmin seurakunnalle tehtiin
suulliset tarjoukset 166 666,66 euroa ja 182 000 euroa. Kirkkoneuvosto
keskusteli tarjouksen tasosta kokouksessaan 18.8.2020. Keskustelussa
todettiin, että tarjousten taso ei ole vielä riittävä.
Kontiolahden seurakunnalle Pekka Kettunen ja Tuija Jormanainen ovat
tehneet 26.8.2020 200 700 euron tarjous (LIITE 1) siten että se sisältää
varsinaisen Pappilan kiinteistön 196 000 euroa ja Pappilan kiinteistöön
rajoittuvan, noin 3ha maa-alueen 4 700 euroa. Maa-alasta on erillinen
hinta-arvio LIITE 2.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön
valmistelemaan kiinteistön määräalan sekä siihen liittyvän maa-alan
myymistä saadun 200 700 euron tarjouksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistökaupassa ostaja vastaa tontin
lohkomisesta, lainhuudosta ja puolesta kaupanvahvistamisesta
aiheutuneista kuluista sekä varainsiirtoverosta.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan kauppakirjan
asiasta.
Kirkkoneuvosto esittää kaupan hyväksymistä kirkkovaltuustolle ja
edelleen vahvistettavaksi kirkkohallituksessa.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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128 §
Arvioinnin johtokunnan kertomus
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503
LIITE 3, arviointikertomus
Arvioinnin johtokunnan johtosääntö on hyväksytty 3.6.2015
kirkkovaltuustossa. Arvioinnin johtokunnan jäsenet on valittu
kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2019 § 12. Jäsenenä tai varajäsenenä
ei saa olla kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä. Jäseniksi on valittu
puheenjohtaja Jertta Harinen, jäsenet: Lasse Jormanainen (vpj), Tenho
Kuronen ja Anneli Parkkonen, varajäsenet: Eija Putro, Seppo Toppi, Pertti
Haukka ja Anna Järsta.
Arvioinnin johtokunnalla on kolme tehtävää: 1) arvioida, ovatko
seurakunnan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet
tarkoituksenmukaisella tavalla, 2) arvioida, toteutuvatko seurakunnan
talouden tasapainon edellytykset ja 3) arvioida toiminnasta ja taloudesta
annetun raportoinnin toimivuutta (AJJ 2 §).
Johtokunta osoittaa arviointinsa tuloksen kirkkovaltuustolle toimittamalla
arviointikertomuksen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto voi antaa
selvityksensä
arviointikertomuksen
kannanottojen
perusteella.
Kirkkoneuvosto lähettää arviointikertomuksen yhdessä mahdollisen
selvityksen kanssa kirkkovaltuustolle (AJJ 3 §).

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkovaltuustolle
osoitetun johtokunnan kertomuksen tiedoksi, antaa siihen mahdolliset
vastaukset ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle, sekä liittää
kertomuksen tilinpäätösasiakirjoihin.

Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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129 §
Häirintäilmoitus
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503

Salainen, ilmoitus häirinnästä LIITE 4 ja muistio LIITE 5

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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130 §
Tuomiokapitulin päätös
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503

Diakoni Mia Muhonen on tehnyt kantelun 20.6.2018 Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulille koskien Kontiolahden seurakunnan
kirkkoherra Jukka Reinikaisen menettelyä. Kantelussa ovat mukana myös
pastori Jaakko Muhonen, toimistosihteeri Aila Pernu, pastori Jari
Kainulainen ja kiinteistötyöntekijä Eero Pehkonen.
Tuomiokapituli on saattanut tiedoksi pöytäkirjanotteen (LIITE 6) 10/2020
sekä päätöksen (LIITE 7)1/2020. Päätös on osin salassa pidettävä (JULKL
24 §). Päätös kokonaisuudessaan on luettavissa neuvoston kokouksessa.
Alla lainaus tuomiokapitulin päätöksestä:
4. Seuraamukset kirkkoherra Reinikaiselle
Tuomiokapituli antaa kirkkoherra Jukka Reinikaiselle hallintolain 53 c
§:n mukaisen huomautuksen. Kirkkoherra on toiminnallaan aiheuttanut
vaaraa toisen työntekijän terveydelle ja käyttäytynyt epäasiallisesti edellä
mainituissa tilanteissa ja näin rikkonut kirkkolain 6 luvun 26 §:n 2
momenttia ja 32 §:ää sekä työturvallisuuslain 18 §:n 3 momenttia.
Tuomiokapituli toteaa, että kirkkoherra Reinikaisen tulee jatkossa toimia
kirkkolain 6 luvun 26 §:n 2 momentin ja 32 §:n sekä työturvallisuuslain
18 §:n 3 momentin mukaisesti. Kirkkoherra Reinikaisen tulee käyttäytyä
asemansa edellyttämällä tavalla käyttäen asiallista kieltä ja hilliten
käyttäytymistään.
Mitä kanteluun muutoin tulee, siinä ei ilmennyt mitään sellaista, minkä
perusteella olisi katsottava kirkkoherra Reinikaisen laiminlyöneen
virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämistä.
Kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin tuomiokapitulin taholta.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi
tuomiokapitulin kirkkoherralle antaman huomautuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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131 §
Työsuojelupäällikön tehtävä
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503

Kirkkoneuvoston siirtänyt (29.3.2020, 52 §) työsuojelupäällikön tehtävän
kirkkoherralle 1.4.2020 alkaen.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto palauttaa työsuojelupäällikön
tehtävän takaisin talouspäällikön tehtävään 3.9.2020 alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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132 §
Hautausmaakatselmus 2020
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503

Hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa
vuosittain hautausmaakatselmus (§ 16).
Hautausmaakatselmus pidettiin 25.8.2020 ja siitä on tehty muistio (LIITE
8)
Keskeisimmät huomiot hautausmaakatselmuksesta:
On tarve rakentaa jätekatoksia ja ilmoitustauluja.
On tehtävä linjaus seurakunnan hoitoon otettavista haudoista.
On selvitettävä digitaalisten hautakarttojen laatiminen

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että hautausmaakatselmus
on pidetty. Katselmuksessa esille tulleet asiat huomioidaan toiminta- ja
taloussuunnittelussa.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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133 §
Talouspäällikön viran/avoimen viran täyttäminen
Valmistelija kirkkoherra Jukka Reinikainen puh. 050-374774

Talouspäällikön avoinna oleva virka/avoin virka julistettiin haettavaksi
7.8.2020 mennessä kirkkoneuvoston 16.6.2020 pidetyn kokouksen 95
pykälässä. Viran haluaika oli 13.7. – 7.8.2020. Viran hakuajasta
ilmoitettiin lyhyesti Kotimaa-lehdessä ja Sanomalehti Karjalaisessa.
Tarkempi hakuilmoitus julkaistaan TE-palveluiden verkkosivustolla ja
seurakunnan internet sivuilla ”Avoimet työpaikat”.
Johtoryhmän sovittiin valmistelevan virantäyttöä.
Virkaan haki määräaikaan mennessä 7 hakijaa, joista 6 pyydettiin
haastatteluun. LIITE 9.
Johtoryhmä haastatteli hakijat ke 12.8.2020 aikana ja laati siitä sekä
haastattelupöytäkirjan sekä kolmen hakijan vertailun. LIITE 10 ja LIITE
11.

Puheenjohtajan esitys: Kontiolahden seurakunnan määräaikaiseen
talouspäällikön virkaan valitaan talouspäällikkö Rauni Ikonen.
Määräajan jälkeen tämä viranhaku voidaan mahdollisesti vakinaistaa.
Talouspäällikkö Rauni Ikonen täyttää hakijoista parhaiten
hakuilmoituksessa esitetyt vaatimukset ja on sekä koulutuksen että
työkokemuksen osalta soveltuvin hoitamaan talouspäällikön tehtävää.
Tehtävän tulee ottaa vastaan 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.
Viran palkkaus on KirVesin mukainen palkkaus J 30 palkkaryhmässä.
Virkapaikka Kontiolahden seurakuntakeskus, Keskuskatu 26.
Virkaan valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan virkaan
astuessa.
Kontiolahden seurakunnan
vastaavana esimiehenä.

kirkkoneuvosto

toimii

talouspäällikön

Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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134 §
Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin
ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten
laillisuutta.
Lisäksi kirkkolain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston
tehtävänä on huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että
1.) 11.2.2020 pidetyn kokouksen tekemät päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia
5§ Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokousedustajien vaali
6 § Kiinteistökaupat
2.) 2.6.2020 pidetyn kokouksen tekemät päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia
15 § Puutarhurin talon myynti
16 § Pappilan myyntiin laitto
Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että kyseiset pykäläkohdat: 5, 6 15 ja 16
on pantu täytäntöön.
Kirkkoneuvoston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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135 §
Viranhaltijoiden päätökset
Ei ole viranhaltijapäätöksiä käsiteltävänä
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi, että ei
ole käsiteltäviä viranhaltijapäätöksiä.
Kirkkoneuvoston päätös:

136 §
Ilmoitusasiat

1) Valmisteluun jätettyjä asioita vuonna 2019
91§ Ryhmäperustainen palkitseminen
235§ Ympäristödiplomi
2) Valmistelussa olevia asioita 2020
8§ Taide- ja sisustustoimikunta
9§ Muistomerkkitoimikunta
28§ Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjaus
41§ Strategia 2021-2026
Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 7.11.2020

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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137 §
Kirkkoneuvoston kokoukset syksyllä
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 0503409503
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää syksyn kokouspäiviksi
seuraavat:
6.lokakuuta, 3.marraskuuta, 17. marraskuuta
Kirkkoneuvoston päätös:

138 §
Muut mahdolliset asiat
Kirkkoherran viran palkkaus
Kirkkoherran tulostavoitteet vuodelle 2021

139 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

