KUHMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
KOKOUSAIKA
KOKOUSAIKA
KUHMON
SEURAKUNTA
KOKOUSPAIKKA
KOKOUSPAIKKA
Kirkkovaltuusto
KÄSITELTÄVÄT
LÄSNÄ OLLEETASIAT Liite
KÄSITELTÄVÄT
ASIAT
JÄSENET
Liite n:o
(1.) 27 §
KOKOUSPAIKKA
(2.) 28 §

PÖYTÄKIRJA

N:o

Sivu

5/2018

1. (14)

Maanantai 28.5.2018 klo 18.00 – 19.29
KOKOUSKUTSU
Seurakuntakeskuksen
sali

N:o 3/1998

Sivu 1.

(4.) 30 §

Kuhmo 13.11.1998
Timo Suutari,
kirkkoherra, puheenjohtaja §§ 41-50, 52-54
KOKOUKSEN
AVAUS
Mauri
Kuula, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja
Keskiviikko
25.
marraskuuta
1998
kello 18.00.
Tauno Harinen
KOKOUKSEN
JA
Eine
Lundberg LAILLISUUDEN
Seurakuntakeskuksen
kahvio
Seurakuntakeskuksen
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Maija-Liisa
Luomaranta
Kalle Malinen
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
Irja
Matero
VALINTA
Aune Mikkonen
Martti Määttä
YRJÖ
IEVASEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN
Sirpa Pääkkönen
JATKAMINEN
Veli-Matti
Sallinen, Matti Ryynäsen varajäsen

(5.) 31 §

OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN ARI JA RAILI
HEIKKISELLE

(3.) 29 §

SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA
(6.) 32 §
(7.) 33 §
MUUT LÄSNÄ OLLEET
(8.) 34 LÄSNÄ
§
MUUT
OLLEET
MUUT LÄSNÄ OLLEET
(9.)
35 LÄSNÄ
§
MUUT
OLLEET
ASIAT
ASIAT
(1 ((10) 36 §
(11.) 37 §
ALLEKIRJOITUS
ALLEKIRJOITUS
ALLEKIRJOITUS
PÖYTÄKIRJAN
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
TARKASTUS
ALLEKIRJOITUS

KÄYTTÖOMAISUUDEN AKTIVOINTIRAJA JA
POISTOSUUNNITELMAN PERUSTEET
Tuomas Kettunen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja §§ 41-51
Maija
Inget,
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
JUKKA
LANKISEN
ERO SEURAKUNNAN
Paavo
Mäntymäki,
talouspäällikkö
§§ 41-50, 52-54
LUOTTAMUSTOIMISTA
Raija Heikkinen, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä
KIRKKOVALTUUSTON VAALIN TULOS
MUUT
§§ 41-54ASIAT
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja
§ 51PÄÄTTÄMINEN
Pöytäkirjanpitäjä
VALITUSOSOITUS JA
KOKOUKSEN

Timo Suutari

Mauri Kuula

Aika
ja paikka
Puheenjohtaja

.

. 2018

Pöytäkirjanpitäjä

Kuhmo

§§ 1 Aika ja paikka

Tauno Harinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Raija Heikkinen

Eine Lundberg

Aika ja paikka

Kuhmon
kirkkoherranvirasto
Allekirjoitukset
Todistaa
Aika ja paikka

Allekirjoitus

KUHMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

N:o

Sivu

5/2018
Kuhmo 21.5.2018

KOKOUSAIKA

Maanantai 28. toukokuuta 2018 klo 18.00 -

KOKOUSPAIKKA
KOKOUSPAIKKA
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite n:o
Liite n:o
(1.)
41 §

Seurakuntakeskuksen sali

(2.)

42 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

(3.)

43 §

Työjärjestyksestä päättäminen

(4.)

44 §

(5.)

45 §

(6.)

46 §

3,4

Kirkon lämmitysjärjestelmän suunnittelijan ja rakennusteknisen
suunnittelijan valinta

(7.)

47 §

5

Luottotappiokirjaukset

(8.)

48 §

1,2

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen

Talouspäällikön viran täyttäminen
Tuloveroprosentti vuodelle 2019

Koulutusanomus

MUUT
LÄSNÄ
(9.)
49 §OLLEET

Maanvuokrasopimuksen jatko

MUUT LÄSNÄ
(10.)
50 §OLLEET 6

Diakonian virka

(11.)

51 §

Muut asiat

ASIAT
(12.)

52 §

Tiedoksi saatettavat asiat
Puheenjohtaja

(13.)
53 §
ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjanpitäjä

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen

ALLEKIRJOITUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

Allekirjoitukset

Aika ja paikka

KOOLLEKUTSUJA

merk. Anna Liisa Hakulinen
Anna
Liisa Hakulinen, vs. kirkkoherra Allekirjoitus
Todistaa

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ
Raija Heikkinen, seurakuntasihteeri

KUHMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

(1.) 41 §

Kokouspäivä

Sivu

28.5.2018

2. (14)

KOKOUKSEN AVAUS, ALKUHARTAUS SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston tai sen jaoston
kokoukseen on toimitettava jäsenille ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista,
käsiteltävien asioiden luettelo.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
------Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Aluksi veisattiin virsi ja puheenjohtaja piti
alkuhartauden. Pidettiin nimenhuuto ja todettiin läsnä olevat kirkkoneuvoston jäsenet ja
muut kokoukseen osallistujat.
PÄÄTÖS:

(2.) 42 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa noudatetun aakkosjärjestyksen mukaan.
PÄÄTÖS:

(3.) 43 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tauno Harinen ja Eine Lundberg.

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Kokouksessa noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.
----Esityslistan postittamisen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi kaksi lisäasiaa:
1. Ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
2. Israelin ystävien 110-vuotisjuhla 19.-21.8.2018 ja Eläkeliiton Kainuun piirin kirkkopyhä

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin ottaa
käsiteltäväksi esitetyt lisäasiat seuraavasti:
§ 51 Ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
§ 52 Israelin ystävien 110-vuotisjuhla 19.-21.8.2018 ja Eläkeliiton Kainuun piirin kirkkopyhä

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.5.2018 julistaa Kuhmon seurakunnan talouspäällikön
viran haettavaksi 24.5.2018 klo 14:00 mennessä. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto päätti,
että talouspäällikön palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän J 20 mukaisesti haarukassa 3.500
- 4.000 euroa ja että virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Viran hakuilmoitus on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla 4.5.2018:
https://evl.fi/rekrytointi ja http://tyopaikat.oikotie.fi. liite 1.
Haettavasta virasta on lisäksi ilmoitettu Kotimaa-lehdessä 3.5.2018 ja Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa 4.5.2018, liite 2.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto tutustuu saapuneisiin hakemuksiin ja päättää
1. valita haastatteluun kutsuttavat
2. että työpaikkahaastattelun suorittaa taloudellinen jaosto 4.6.2018.
---------Talouspäällikön virkaa oli hakenut määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Yhteenveto hakijoista
liitteessä 3. Johtoryhmä oli kokoontunut ennen kirkkoneuvoston kokousta keskustelemaan
viranhakijoista ja esitti, että haastatteluun kutsutaan kaksi hakijaa, Juha Seppänen ja Satu
Ylönen. Kirkkoneuvosto keskusteli saapuneista hakemuksista ja hakijoista.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti
1. kutsua haastateltavaksi Juha Seppäsen, Jäälistä ja Satu Ylösen, Kuhmosta.
2. että työpaikkahaastattelun suorittaa taloudellinen jaosto 4.6.2018
klo 13 alkaen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019 KIRKOLLISVERON MÄÄRÄÄMISEKSI
Seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen.
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Vuonna 2017 Kuhmon seurakunnan kirkollisverotulot olivat 1.571.972 euroa. Kirkollisverot
pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 20.097 euroa eli 1,3 %. Koko kirkon osalta vuoden
2017 kirkollisverotulot supistuivat 0,4 %.
Vuoden 2018 talousarviossa kirkollisverokertymä on 1,75 % suuruisen tuloveroprosentin pohjalta arvioitu 1.510.000 euroksi. Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kuhmon seurakunnan saamat kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet 2,2 %. Koko kirkon tasolla kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet vastaavana aikana 4,7 %.
Ansiotason kasvu, joka valtakunnan tasolla on arvioitu vuosille 2018 ja 2019 noin 2 prosentin
suuruiseksi, kasvattaa kirkollisvero kertymää vastaavasti. Toisaalta seurakunnan jäsenmäärän
pieneneminen, joka Kuhmon seurakunnassa on ollut viimevuosina yli 2,5 prosenttia, supistaa
kirkollisverokertymää.
Tällä hetkellä voi karkeasti arvioida, että kirkollisverotuloja kertyy 1,75 % suuruisella tuloveroprosentilla vuonna 2018 1.550.00 euroa ja vuonna 2019 1.540.000 euroa.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle
2019.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELIJAN JA RAKENNUSTEKNISEN
SUUNNITTELIJAN VALINTA
Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen tiimoilta on tehty seuraavat selvitykset:
- vuonna 2014 Annosol Oy teki kirkon energiatehokkuuskartoituksen
- vuonna 2016 pidettiin palaveri, jossa käsiteltiin lämmitysjärjestelmän muutosta ja muita
korjaustöitä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkohallituksen edustajat
- Suunnittelutoimisto Määttä laati vuonna 2016 olosuhdekartoituksen alapohjan kosteuden
seurannasta
- Sweco Talotekniikka Oy teki vuonna 2017 esiselvityksen kirkon maalämpöjärjestelmästä
Kirkon lämmitysjärjestelmän suunnittelusta on pyydetty tarjous Sweco Talotekniikka Oy:ltä ja
lämmitysjärjestelmän muutokseen liittyvistä rakennusteknisten töiden suunnittelusta on pyydetty tarjous Suunnittelutoimisto Määtältä.
Tarjoukset liitteissä 4 ja 5.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää:
1. valita Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän suunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:n ja
hyväksyä liitteen 4 mukaisen suunnittelutarjouksen.
2. valita Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen liittyvien rakennusteknisten töiden suunnittelijaksi Suunnittelutoimisto Määtän ja hyväksyä liitteen 5 mukaisen suunnittelutarjouksen.
--Talouspäällikkö selosti kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen liittyviä asioita ja kirkkoneuvosto keskusteli. Taloudellinen jaosto ja johtoryhmä selvittävät myös muita mahdollisia energiavaihtoehtoja maalämpöjärjestelmän lisäksi.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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LUOTTOTAPPIOKIRJAUKSET
Tontinvuokrasaamisia on kahdelta vuokralaiselta maksamatta yhteensä 2.682,09 euroa.
Saamisia on peritty ulosoton kautta vuoden ajan ja perintää jatketaan siitä huolimatta, että saamiset kirjataan luottotappioksi.
Liite 6
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää kirjata liitteen mukaiset tontinvuokrasaamiset luottotappioiksi.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KOULUTUSANOMUS
Seurakuntapastori Riikka Pääkkönen on jättänyt 14.5.2018 kirkkoneuvostolle osoitetun koulutusanomuksen:
”Anon mahdollisuutta lisätä vuoden 2018 koulutussuunnitelmaan seuraavat koulutukset:
Seurakuntien työsuojelun peruskurssi 1. jakso 4. - 6.9.2018 & 2. jakso 23. - 24.10.2018 Oulussa. Koulutuksen hinta 490,00 euroa + alv 24%
(Alle 50 palkansaajan seurakunnat/seurakuntakuntayhtymät saavat 20 %:n alennuksen osallistumismaksusta.) Sisältää materiaalin ja ruokailun.
Koulutus on välttämätön, koska toimin työsuojeluvaltuutettuna, eikä minulla ole aiemmin käytyä koulutusta tähän liittyen. Koulutus käydään työajalla.
Kirkon viestintäpäivät 2018, 6.9.-7.9.2018 Oulussa
Viestintäpäivien osallistumismaksu on 280 euroa (sis. alv:n 24%). Sisältää materiaalin, työpajat ja tarjoilun.
Koulutus on tarpeellinen, koska olen viestintävastuussa useisiin eri toimijoihin nähden, esimerkiksi kouluihin ja kaupungin varhaiskasvatuksen suuntaan. Lisäksi toimin tiedotustyöryhmässä ja olen toisena vetäjänä seurakunnan uusien lukkari-kotisivujen kokoamisessa. Viestinnän taitoja tarvitsen päivittäin papin työssä ja erityisesti nuorten kanssa toimiessa tarvitsen
ajantasaista tietoa viestinnästä. Koulutus suunniteltu käytäväksi työajalla.
Koulutushinnan lisäksi näiden kahden koulutuksen (viestintäpäivät & työsuojelun kurssi, 1.
osa) majoituskustannukset yhteensä ovat 357 euroa (neuvoteltu kiintiöhinta Kirkon viestintäpäiville, sisältäen yhden lisäyön, joka aiheutuu tuosta työsuojelun kurssista). Matkakustannuksiin 86 euroa.
Molemmat koulutuksen järjestetään Oulussa perättäisinä päivinä, joten matkakustannukset jäävät alhaisimmiksi, kuin mitä ne olisivat kauemmaksi kuljettaessa. Työaikaa lisäksi säästyy,
kun ei tarvitse varata erillistä matkustuspäivää, kuten joskus pääkaupunkiseudulle sijoittuvissa
koulutuksissa.
Työsuojelun peruskurssin lokakuussa 23.-24.10. järjestettävän osan matka- ja majoituskustannukset, matkaan 86 euroa ja majoittumiseen 124 euroa (kiintiöhinta tälle kurssille).”
Riikka Pääkköselle on hyväksytty kuluvan vuoden koulutussuunnitelmassa seurakunnan kustantamana yksi pastoraalikurssi 884 euroa ja hänet on oikeutettu käyttämään 8 työpäivää koulutukseen.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää lisätä Riikka Pääkkösen koulutukseen vuodelle 2018 anomuksen mukaisesti työsuojelun peruskurssin ja kirkon viestintäpäiville osallistumisen.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKO
Kirkkoneuvosto päätti 25.1.2018 § 23 vuokrata Kuhmon Työvire ry:lle noin 1500 m2 suuruisen alueen Ikolan tilan RN:o 25:91 maasta, pappilaan johtavan tien oikealta puolelta viideksi
vuodeksi alkaen 1.1. 2017. Vuokra koko ajalta on 200 euroa ja vuokra on maksettava kerralla
ensimmäisen vuokravuoden aikana.
Kuhmon työvire ry esittää seurakunnalle, että se jatkaa edellä mainitun puutarhapalstan vuokrasopimusta vuodesta 2022 vuoteen 2030.
Palstalle on hankittu puutarhasuunnitelma, jonka toteuttamiseen aiotaan hakea hanketukea.
Tuen saamisen ehtona on, että Kuhmon Työvire hallinnoi aluetta kohtuullisen ajan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Puutarhasuunnitelman lähtökohtana on, että se sopii pappilan alueen
kulttuurimaisemaan ja että se on liikuntaesteetön aistipuutarha.
Kuhmon Työvire ry esittää lisäksi, että maanvuokra olisi hyvin maltillinen, koska toiminnan
tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen sekä Green Care toiminnan juurruttaminen
pysyväksi toiminnaksi Kuhmon Työvire ry:lle.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta vuokraa Kuhmon Työvire ry:lle noin 1500 m2 suuruisen alueen Ikolan tilan RN:o 25:91 maasta, pappilaan johtavan tien oikealta puolelta yhdeksäksi vuodeksi alkaen 1.1. 2022 ja päättyen 31.12.2030. Vuokra koko ajalta on 360 euroa ja
vuokra on maksettava kerralla ensimmäisen vuokravuoden aikana.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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DIAKONIAN VIRKA
Diakonissa Ritva Eskelinen on ilmoittanut 21.5.2018 eroavansa 31. lokakuuta 2018 alkaen
Kuhmon seurakunnan diakonian virasta, liite 7.
Diakoniatyön johtokunta on laatinut 22.5.2018 lausunnon diakonian viran täyttämisen puolesta, liite 8.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää Ritva Eskeliselle eron Kuhmon seurakunnan diakonian virasta 31.10.2018 alkaen.
2. julistaa Kuhmon seurakunnan diakonian viran haettavaksi pe 29.6.2018 klo 14:00 mennessä.
Viran hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa-lehdessä to 7.6.2018 ja Kuhmolainen-lehdessä
pe 8.6.2018 sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla: https://evl.fi/rekrytointi (Oikotie) ja TE-palvelujen tietojärjestelmä/avoimet työpaikat.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Virantäytössä käytetään kuuden
kuukauden koeaikaa.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄN
MUUTOKSET
Seurakunnan ylimpään johtoon luetaan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun virkaehtosopimuksella ylimmän
johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyvaraa käyttäen 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmään piiriin kuuluville vuoden 2018
tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta.
Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talousja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkasta.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto. Sille asian esittelee
ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö.
Tavoitteena on mahdollisuus korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepäkohtia,
joita on voinut syntyä muun muassa, jos palkantarkistuksia ei ole 1.8.2014 alkaneen kokeilun
aikana tehty siitä huolimatta, että viran tehtävien vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja
osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Lisäksi on hyvä luoda käytännöt, jotka liittyvät tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin.
Suositeltavaa on pyrkiä kokeilemaan seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja
käytännössä.
Tavanomaiset kuukausipalkat
Kirkkoherra
4945,61 €
Talouspäällikkö 4009,20 €
8954.81 €

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

1.6% palkkojen yhteissummasta on
1.6 x 8954. 81€ = 143,28€
100
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2Suhteessa palkkojen mukaan
Kirkkoherra
79.13 €
Talouspäällikkö 64.15 €
tai
molempien viranhaltijoiden palkkojen yhteissumma puolitettuna 71.64 €
Päätösehdotus (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan ylimmän johdon palkantarkistuksessa 1,6 prosentin
järjestelyvaraa käyttäen korottaa 1.4.2018 lukien kirkkoherran ja talouspäällikön kuukausipalkkoja. Kummankin viranhaltijan palkkaa korotetaan 71.64 €/ kk.
-------Paavo Mäntymäki ja Timo Suutari poistuivat kokouksesta klo 19.02 esteellisenä käsittelemään
asiaa ja Mauri Kuula toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Paavo Mäntymäki ja Timo Suutari palasivat kokoukseen pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.12.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuomas Kettunen poistui kokouksesta klo 19.13.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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ISRAELIN YSTÄVIEN 110-VUOTISJUHLA 19.-21.8.2018 JA ELÄKELIITON KAINUUN
PIIRIN KIRKKOPYHÄ
Kirkkoneuvoston kokouksessa 19.9. 2017 (§ 127 §) päätettiin hyväksyä pidettäväksi Kuhmossa 19.-21.8.2018 Israelin ystävien 110-vuotisjuhla.
Kirkkoherra selosti 19.-21.8.2018 Kuhmossa järjestettävän Israelin ystävien 110-vuotisjuhlan
ohjelmaa, liite 9 sekä yhdistyksen toimintaperiaatteita sekä kertoi Pyhän Maan Kristittyjen
yhdistyksen toiminnasta.
Eläkeliiton Kainuun piirin kirkkopyhä toteutetaan kansanlaulumessuna 26.8.2018. Kirkkopyhän toteuttavat yhteistyössä Kuhmon seurakunta ja Eläkeliiton Kuhmon yhdistys.

(13.) 53 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettiin:
1. Kasvatustyön johtokunta to 3.5.2018: ”Keskustelua käytiin työntekijätilanteesta ja resursseista. Johtokunta esittää, että vastaisuudessa pyritään avoimiin sijaisuuksiin löytämään
koulutukseltaan sijaisuutta vastaava henkilö. Toivotaan, että työntekijäpula tilanteessa nuorisotyö ei ole se työala joka joutuu automaattisesti joustamaan”.
2. Kaatuneitten muistopäivän 20.5. tilaisuudesta oli tullut palautetta, ettei puheet vapaussodan
muistomerkillä kirkon pihassa kuuluneet. Muistohetkeen olisi tarvittu mikrofonit.

(14.) 54 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät 41, 42, 43, 44, 45,
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n
mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO
Telekopio:
08 614 1954
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä
tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosaiHankintaoikaisun tekemi- nen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
nen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8 88900 KUHMO
Telekopio:
08 614 1954
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

