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73 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra avasi kokouksen.
74 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4). Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
ja varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 4 §) kutsu toimitetaan jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi
päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouskutsu on lähetetty 13.4.2022 sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on
lähetetty sähköpostitse 13.4.2022.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi. Paikalla oli kuusi kirkkoneuvoston
jäsentä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi

75 §
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan 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. Pöytäkirjantarkastus on sovittu vuoroperiaatteella
aakkosjärjestyksessä.
Esitys

Tarkastusvuorossa olisivat Piia Heikkinen ja Anna-Liisa Leinonen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi
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76 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi
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77 § SÄHKÖAUTOJEN LATAUSMAHDOLLISUUS SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN
ALUEELLA
.
Sähköautot ovat yleistyneet ja niiden lataaminen onnistuu esimerkiksi myös
omakotitalossakin. Julkisten kiinteistöiden alueella lautaukseen on suositeltavaa
kuitenkin aina pyytää lupa niin ajoneuvon lataamiseen kuin kiinteän latauslaitteen
asentamiseenkin. Ajoneuvoa ei siis tulisi ladata ilman kiinteistön omistajan erillistä
lupaa esimerkiksi parkkipaikan lämmitystolpista. Sähköauton lataamisen vaatimat
tekniset toimenpiteet vaihtelevat mm. kiinteistöjen iän sekä sähköverkon resurssien
mukaan.
Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto keskustelee sähköautojen latausmahdollisuuksista seurakunnan
kiinteistöjen alueella ja pyytää seurakuntamestaria selvittämään seurakunnan
kiinteistöjen iän, sähköverkon resurssit sekä muut mahdolliset lataamiseen vaikuttavat
asiat 30.6.2021 mennessä. Toistaiseksi sähköautojen lataaminen seurakunnan
kiinteistöjen alueella on kielletty.
Päätös

Esityksen mukaan. Seurakuntamestaria pyydetään selvittämään myös sähköautojen
latausmahdollisuudet yhteistyössä kunnan kanssa.

Lisätiedot

Talouspäällikkö Raisa Kinnunen, puh. 08 617 23920, raisa.kinnunen@evl.fi

78 § KIINTEISTÖSTRATEGIA
Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti seurakuntien on tarpeen laatia
kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia (liite 1). Siinä määritellään
rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä.
Strategian laajuus ja perusteellisuus riippuu seurakunnan kiinteistö- ja
rakennuskannasta. Strategiasta tulee käydä ilmi rakennusten käytön ja kuntotason
edellyttämä toimenpidetarve. Strategiassa voidaan linjata esimerkiksi korjaustarvetta
ja ajankohtaa tai rakennuksesta luopuminen. Seurakuntien tulisi kiinteistönpidossaan
kiinnittää huomiota mm. tilojen käyttöasteeseen ja siihen liittyen lämmitykseen.
Talouspäällikön esitys
Hyrynsalmen seurakunnalla on useita erilaisia kiinteistöjä, mutta ajan tasainen
kiinteistöstrategia puuttuu. Kirkkoneuvosto muodosti kokouksessaan 3.2.22
työryhmän (Juha Kemppainen, Esko Heikkinen, Kirsti Heikkinen ja työntekijöistä
Pirkko Hänninen, Marita Tervonen ja Raimo Kuusela) tutkimaan
seurakuntakeskuksen rakenteita ja sisäilmaongelmaa. Työryhmä ryhtyy
valmistelemaan syksyn 2022 aikana seurakunnan kiinteistöstrategiaa.
Päätös

Esityksen mukaan
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Lisätiedot

Talouspäällikkö Raisa Kinnunen, puh. 08 617 23920, raisa.kinnunen@evl.fi

79 § UKRAINALAISTEN JA MUIDEN PAKOLAISTEN AVUSTAMIEN
Sota mm. Ukrainassa on ajanut valtavan määrän ihmisiä pakolaisiksi. Kirkon
Ulkomaanapu toimii 12 maassa ja tarjoaa tukea kaikille konfliktia pakeneville,
erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ja apua eniten tarvitseville.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto avustaa eri maiden pakolaisia Kirkon Ulkomaanavun kautta ja
myöntää ylimääräisenä talousarviotukena 500 €.
Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi

80 § VIESTINTÄSUUNNITELMA
Viestintä on olennainen osa seurakuntatyötä. Viestintää tarvitaan, jotta työntekijät,
päättäjät ja seurakuntalaiset sitoutuvat seurakunnan toimintaan ja kokevat sen
omakseen. Muutoksessa viestintää ja osallistamista tarvitaan monikertaisesti
enemmän kuin normaalitilanteessa.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto tutustuu kirkon viestintäsuunnitelmaan 2023 ( Kirkon viestintä evl.fi) ja hyväksyy Hyrynsalmen seurakunnan viestintäsuunnitelman (Liite 2).
Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi

81 § SIVIILIPALVELUSPAIKAT HYRYNSALMEN SEURAKUNNASSA
Seurakunnat ja kristilliset järjestöt ovat hyvä mahdollisuus siviilipalvelukseen
kuuluvan työpalvelun suorittamiseen. Siviilipalvelustehtävät seurakunnassa voivat
olla hyvin monipuolisia, esimerkiksi:
·

kiinteistöhuolto ja puutarhatyöt
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·
·
·
·

toimistotyöt
diakonia- ja auttamistyö
lapsi- ja nuorisotyön ja muun seurakunnan opetuksen avustavat tehtävät
musiikkiin, liikuntaan tai muuhun harrastuneisuuteen liittyvät tehtävät

Annettavat tehtävät eivät saa olla ristiriidassa siviilipalvelusta suorittavan henkilön
vakaumuksen kanssa.
Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa Siviilipalveluskeskukselle Hyrynsalmen
seurakunnan tarjoamat siviilipalvelustehtävät
Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

Talouspäällikkö Raisa Kinnunen, puh. 08 617 23920, raisa.kinnunen@evl.fi

82 § TALOUSPÄÄLLIKÖN JA TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITO AJALLA
16.5. – 31.8.2022
Seurakunnan talouspäällikön (50%) ja toimistosihteerin (50 %) virkaan 1.4 –
31.10.20221valittiin Raisa Kinnunen. Tehtävän määräaikaisuuteen on vaikuttanut
toimistosihteerin virkavapaus. Raisa Kinnunen on ilmoittanut irtisanoutuvansa
koeajan (3 kk) kuluessa ja hänen työsuhteensa päättyy 15.5.2022.
Kirkkoherran esitys
Henkilöresurssi tarvitaan ajalle 16.5. – 31.8.2022. Talouspäällikön ja toimistosihteerin
tehtävät jaetaan siten, että viraston päivystys ajalla 16.5 – 20.5.2022 hoidetaan
työntekijöiden toimesta. Tämän lisäksi talouspäällikön tehtäviä varten palkataan yksi
henkilö.
Päätös

Keskustelussa tehtiin pohjaehdotuksesta poikkeava esitys. Juha Hankilan ehdotusta
Sirpa Akkasen palkkaamisesta kannattivat Kirsti Heikkinen, Piia Heikkinen ja AnnaLiisa Leinonen. Kirkkoherran pohjaehdotusta kannatti Leo Oikarinen. Esko
Heikkinen äänesti tyhjää. Päätökseksi tuli eniten ääniä saanut ehdotus.

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi

83 § SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVÄNKUVA
Seurakuntamestarin tehtävänkuvaa on viimeksi tarkasteltu hakuilmoituksen
yhteydessä 22.3.2019. Kirkkoneuvoston kokouksen 9/2019 §147 mukaan, seurakunta
ottaa suorituslisän käyttöön KirVesTes:n ohjeiden mukaisesti Suorituslisää maksetaan
viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen
puitteissa. Työsuorituksen arvioinnissa käytetään vähintään kolmea suoritustasoa.
Työsuorituksen arvioimiseksi tulee tehtävänkuvan olla ajan tasalla.
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Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja edellyttää, että seurakuntamestarin
tehtävänkuvan määrittely ja työn vaativuuden arviointi suoritetaan syksyllä 2022
ennen seuraavaa kehityskeskustelua.
Päätös

Esityksen mukaan

Lisätiedot

Talouspäällikkö Raisa Kinnunen, puh. 08 617 23920, raisa.kinnunen@evl.fi

84 § TERVEYSTARKASTAJAN KÄYNTI
Terveystarkastaja Raija Moilanen on lähestynyt diakoniatyöntekijää sähköpostilla
29.4.2022. Terveystarkastaja tulee tarkastuskäynnille 10.5.2022 klo 10.
Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös

Esityksen mukaan. Keittiössä on tarpeen tehdä suursiivous. Tämä ostetaan
lisäpalveluna Puhtopojat Oy:ltä.

Lisätiedot

talouspäällikkö Raisa Kinnunen, puh. 08 617 23920, raisa.kinnunen@evl.fi

85 § SALASSAPIDETTÄVÄ ASIA (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 23§)
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86§ SEIJA JUNTUSEN YHTEYDENOTTO
Seija Juntunen (Kalliotuvan yrittäjä) on lähestynyt 29.4.2022 talouspäällikköä
sähköpostilla ja tiedustelee lupaa vesakonraivaukseen (liitteet 3 - 5).
Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto myöntää Seija Juntuselle luvan vesakonraivaamiseen
Päätös

Esityksen mukaan

Lisätiedot

Talouspäällikkö Raisa Kinnunen, puh. 08 617 23920, raisa.kinnunen@evl.fi

87 § SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA KANSANLÄHETYSPÄIVILLE
Kansanlähetyspäivät järjestetään Ryttylässä 1.-3.7.2022. Kansanlähetys kutsuu
seurakuntien edustajat Kansanlähetyspäiville ja erityisesti kutsuvierastilaisuuteen
2.7.2022 klo 17.30-18.20 Lähetyskeskuksen Puimalaan. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu sekä ohjelmaa, jossa kerrotaan Kansanlähetyksen ajankohtaisista
asioista, lähetystyön kuulumisia ja esitellään uudet lähettikandidaatit.
Kutsuvierastilaisuutta edeltää lähetysjuhla, jossa siunataan lähetystyöntekijöitä
uudelle työkaudelle.
Kirkkoherran esitys:
Kansanlähetyspäiville valitaan kaksi edustajaa (Alpo ja Sirpa Kinnunen)
Hyrynsalmen seurakunnasta ja heille maksetaan matkat julkisen kulkuvälineen
mukaan sekä yöpymisestä aiheutuvat kohtuulliset kulut.
Päätös

Esityksen mukaan

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi

88 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra
- Kirsti Heikkinen on lupautunut hoitamaan viraston päivystyksen 23.5- 25.5.2022
ja 30.5 – 31.5.2022. Virasto on suljettuna 27.5.2022
- Lupa avustaa ehtoollisella SRO:n työntekijä Jouko Maliselle.
- Kesäkanttorina toimii Marja Ihme 6.5.-31.7.

89 § ILMOITUSASIAT
-

Sanna Pihlajan työhönsiunaamisjuhla 8.5.2022
kirkkovaltuuston kokous torstaina 12.5.2022
kirkkoherran loma- ja vapaasuunnitelma kesäkuusta syyskuuhun
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90 § MUUTOKSENHAKUOIKEUS
Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan.
91 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
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