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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
__________

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kn 107 §, 9.10.2019
Kn 107 §, 9.10.2019
KJ 9:1:
”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”
KL 7:4.1.:
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.”
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse 4.10.2019 tai
jaetaan 5.10.2019 jäsenille.
Puheenjohtaja:

Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kn 108 §, 9.10.2019
Kn 108 §, 9.10.2019
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 § 3 mom.:
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole
yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.”
Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä
sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Puheenjohtaja:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Ismo Kivi
ja Kaisa Mäntymaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Hahtala ja Kaisa Mäntymaa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

IRTISANOUTUMINEN, SUHONEN CARITA
Kn 109 §, 9.10.2019
Kn 109 §, 9.10.2019
Ylivahtimestari Carita Suhonen on 11.9.2019 päivätyllä kirjeellä
ilmoittanut irtisanoutuvansa Varkauden seurakunnan palveluksesta siirtyäkseen työkyvyttömyyseläkkeelle.
KL 6:55:
”Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:
…
2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta”.
Suhonen on aloittanut työskentelynsä Varkauden seurakunnan
palveluksessa 1.9.1988.
Hallintojohtaja:

Kirkkoneuvosto merkitsee Carita Suhosen irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja päättää, että hänen virkasuhteensa päättyy
30.6.2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN
Kn 110 §, 9.10.2019
Hhrjk 11 §, 20.8.2019
Voimassaoleva hautainhoitorahaston johtosääntö, joka on tullut voimaan 1.10.2010, vaatii joiltakin osin tarkennusta.
Säännöissä viitataan hauta-alueen hoitosopimukseen, voidaan sopia
haudan ruohonkylvämistä ja leikkaamista sekä kastelua.
Kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen 6.11.2004 § 28, jonka mukaan
hauta-alueiden nurmikon leikkaaminen suoritetaan kirkon verovaroin.
Rahaston johtosääntö on liitteenä.
Seurakuntapuut.:

Hautainhoitorahaston johtokunta päättää jatkotoimenpiteistä ja esittää sen henkilöstöjaokselle/kirkkoneuvostolle/kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.

Päätös:

Johtokunta päätti esittää, että hautainhoitorahaston johtosäännön 5
§:n tekstiä muutetaan kirkkovaltuuston 6.11.2004 28 §:n mukaiseksi
eli teksti, ”ruohon kylväminen ja leikkaaminen sekä kastelu”, jätetään
pois, sekä esittää sen henkilöstöjaokselle / kirkkoneuvostolle / kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
__________
Hjsto 71 §, 25.9.2019
Liitteenä on tarkistettu esitys hautainhoitorahaston säännöiksi.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019:
…
”Henkilöstöjaosto toimii kirkkoneuvoston ohje- ja johtosääntöjä
valmistelevana toimielimenä ja haastatteluelimenä virkoja tai työsuhteita täytettäessä.”
./..

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

Hautainhoitorahaston sääntöjen tarkistaminen
Kn 110 §, 9.10.2019
./..
Vs. hallintojohtaja:

Henkilöstöjaosto / kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston säännöt oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston käsittelyä varten säännöt päivitetään myös liitteiden
osalta niin, että esimerkeissä ja haudanhoitosopimuksessa valuuttana on euro.
__________
Kn 110 §, 9.10.2019
Kirkkohallituksen yleiskirjeen 12/2019, 20.9.2019 mukaan uusi
kirkkolaki ja kirkkojärjestys astuvat voimaan aikaisintaan
1.1.2020.
Lakimuutoksen vuoksi Kirkkohallituksessa on mallisääntötyöryhmän ohjauksessa laadittu uuden lainsäädännön mukaiset
hallinnolliset mallisäännöt, joita ovat:
Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
Työalan johtokunnan johtosääntö
Seurakunnan osa-alueen johtokunnan johtosääntö
Seurakuntayhtymän perussääntö
Arvioinnin johtokunnan johtosääntö
Hautaustoimen ohjesääntö
Hautainhoitorahaston säännöt.
Osa mallisäännöistä on kirkkohallituksen täysistunnossa hyväksytty
ja osaa ei. Hautainhoitorahaston mallisääntö ei ole vielä ollut valmistelijoiden käytettävissä.
./..

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

Hautainhoitorahaston sääntöjen tarkistaminen
Kn 110 §, 9.10.2019
./..
Hallintojohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää asian käsittelyä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

VIRKASUHTEISEN EMÄNNÄN SIIRTÄMINEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEKSI
TOIMISTOSIHTEERIKSI
Kn 111 §, 9.10.2019
Hjsto 73 §, 25.9.2019
Osa-aikainen toimistosihteeri Riitta Rantanen on sanoutunut irti tehtävästään eläköitymisen vuoksi.
Emäntä Päivi Markkanen on ollut virkavapaalla 15.8.2016 lukien ja
mm. suorittanut tänä aikana merkonomin tutkinnon.
Markkanen on antanut suostumuksensa järjestelylle, jossa hänen
virkasuhteensa emäntänä päättyy ja hän suorittamansa tutkinnon ja
oman halunsa perusteella siirtyy seurakuntaviraston osa-aikaiseksi
työsopimussuhteiseksi toimistosihteeriksi.
Muistio Markkasen kanssa käydystä paikallisneuvottelusta on liitteenä.
Hallintojohtaja on siirtänyt seurakuntaviraston osa-aikaiseen (60 %)
toimistosihteerin työsuhteeseen Päivi Markkasen vapaana omasta virastaan ja oman suostumuksensa nojalla määräaikaisesti ajalle
1.10.2019–31.10.2019 työaikana toimistotyöaika: 7h 15min päivässä
kolmena päivänä viikossa.
Markkasen siirtäminen toimistosihteeriksi valmistellaan, kunhan eri
viranomaisilta saadaan päätökset jatkosta.
Vs. hallintojohtaja:

Henkilöstöjaosto merkitsee tilanteen tiedoksi ja siirtää lopullista päätöksentekoa tuleviin kokouksiin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
__________
Kn 111 §, 9.10.2019
KEVA on tehnyt Päivi Markkaselle ennakkopäätöksen osakuntoutustuen myöntämisestä 31.12.2020 saakka.
Päätöksen edellytyksenä on, että osa-aikatyöstä saatavat ansiotulot
ovat enintään 1.423,48 €/kk vuoden 2019 indeksitasossa.
./..

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

Virkasuhteisen emännän siirtäminen työsopimussuhteiseksi toimistosihteeriksi
Kn 111 §, 9.10.2019
./..
Palkattaessa Markkanen vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkkaan
tarkoittaa kyseinen ehto, että Markkasen työtuntimäärä saa maksimissaan olla 52,4 % täydestä virastotyöajasta.
Päivi Markkanen on ollut seurakuntavirastossa työkokeilussa toimistotyötehtävissä ajalla 1.5.–31.7. ja 1.8.–30.9.2019.
Muistio Markkasen kanssa käydystä paikallisneuvottelusta jaetaan
pöydille viiteaineistona.
Hallintojohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää, että
1) seurakuntaviraston osa-aikaiseen (52,4 %) toimistosihteerin työsuhteeseen siirretään Päivi Markkanen oman suostumuksensa
nojalla määräaikaisesti ajalle 1.11.2019–31.12.2020 työaikana
19h 15min viikossa;
2) Markkasen palkkaukseksi määritellään 52,4 % vaativuusryhmän
501 euromääräisestä vähimmäispalkasta (tällä hetkellä 1.347,46
€/kk);
3) tehtävä täytetään ilman koeaikaa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISSOPIMUS
Kn 112 §, 9.10.2019
Kn 112 §, 9.10.2019
Varkauden kaupungilla on sosiaalihuoltolain ja kuntouttavasta
työtoiminnasta annetun lain mukaan lakisääteinen velvoite järjestää kuntouttavan työtoiminnan palvelun tuottaminen.
Varkauden seurakunta on toiminut yhtenä kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana.
Kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta on laadittu luonnos
jatkosopimukseksi vuodelle 2020, joka on liitteenä.
Sopimuksen tarkoituksena on, että seurakunta tarjoaa entiseen
tapaan työtilaisuuksia kuntouttavan työtoiminnan piirissä oleville
ja että toiminnalle on sovittu ja hyväksytty yhteiset pelisäännöt.
Hallintojohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kuntouttavan työtoiminnan
tuottamissopimuksen ja antaa sen allekirjoitettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

REILUN KAUPAN SEURAKUNTA
Kn 113 §, 9.10.2019
Kn 113 §, 9.10.2019
Ympäristötyöryhmä esittää, että Varkauden seurakunta hakisi
Reilun Kaupan seurakunta – arvonimeä, ja sitoutuu samalla tekemään vastuullisia valintoja, jotka tukevat ympäristöarvoja sekä kehitysmaiden ihmisten toimeentuloa ja työoloja. Reilu
kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien
tuotteiden sertifiointijärjestelmä.









Reilun kaupan seurakunnan kriteerit
Seurakunta käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Seurakunta käyttää säännöllisesti myös joitakin muita Reilun kaupan tuotteita, kuten kaakaota, suklaata, jalkapalloja, ruusuja, tuoremehua jne. Tuotteet voivat vaihdella saatavuuden ja sesongin
mukaan.
Seurakunta osallistuu kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin valtakunnallisiin Reilun kaupan kampanjaviikkoihin organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai tapahtuman.
Seurakunta tiedottaa aktiivisesti Reilusta kaupasta ja ottaa Reilun
kaupan huomioon eri työmuodoissa, kuten diakoniassa, lapsi- ja
nuorisotyössä ja rippikoulujen oppitunneilla. Viestintää on myös se,
että seurakuntalaisille kerrotaan ruokailun tai kahvittelun yhteydessä, että tarjolla on Reilun kaupan tuotteita.
Toimintasuunnitelmaan kirjataan, miten Reilua kauppaa edistetään
vuoden aikana.
Reilun Kaupan kahvia ja teetä seurakunnassamme on käytetty
ainoana tarjolla olevana vaihtoehtona tämän vuoden alusta lähtien sekä keittiötoimella että työmuodoilla. Kampanjat, kasvatus
ja viestintä aiheesta tapahtuu yhteistyössä eri työmuotojen kesken. Päävastuu tuotteiden hankinnasta ja käyttämisestä on keittiötoimella, kampanjoinnissa ja valistuksessa se on Lähetystyö
ja kansainvälinen vastuu - tehtäväalueella.

Puheenjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristötyöryhmän esityksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT
Kn 114 §, 9.10.2019
Kn 114 §, 9.10.2019
Puheenjohtaja:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti
kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat:
1) Kirkkoneuvoston edustajien terveiset toimielimistä
2) Pöytäkirjoja (liitteet)
– kirkkoherran viranhaltijapäätökset elo-syyskuussa
– hallintojohtajan viranhaltijapäätökset elo-syyskuussa
– Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 4/2019, 12.9.2019
– Henkilöstöjaoston pöytäkirja 7/2019, 25.9.2019
– Kappelineuvoston pöytäkirja 3/2019, 30.9.2019

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

12

VARKAUDEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

8/2019

13

Kokouspäivämäärä

KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Kn 115 §, 9.10.2019
Kn 115 §, 9.10.2019
Puheenjohtaja:

Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille
ottamat asiat.

Päätös:

1) Tiedotuksesta
Todettiin, että nettisivuille oli päivitetty seurakunnan ajankohtaisuutisia ja että uusi tiedottaja oli lähtenyt reippaasti liikkeelle tekemään
juttuja seurakunnan tilaisuuksista.
2) Ilkivaltaa
Kuultiin, että Majakan seinien ja ikkunoiden töhrimisestä oli oltu yhteydessä poliisiin.
Tekijä on edelleen kateissa.
3) Pysäköinnistä
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen pysäköintialueen parkkiruutujen maalausta toivottiin työlistalle.
4) Akustiikkaa
Hallintojohtaja raportoi pääkirkon akustiikkakorjauksesta.
Todettiin, että suunnitelman kevytversion toteutus on hyvin kallis ja
sisältää vielä epävarmuustekijöitä lopputuloksen onnistumisen suhteen.
Akustiikkakorjaukset on kuitenkin tehtävä ennen urkujen peruskorjausta ja äänentoistolaitteiston uusimista.
Todettiin, että suunnittelua jatketaan 3D –mallinnuksella ja toteutus
siirretään seuraavalle talousarviovuodelle.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTO

9.10.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kn 116 §, 9.10.2019
Kn 116 §, 9.10.2019
Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
__________

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

