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Kokousaika
Torstaina 14.4.2022 klo 09.00 – 10.40
Kokouspaikka
Seurakuntasalissa
Päätöksentekijät

Hänninen Pirkko, puheenjohtaja
Hankkila Juha, varapuheenjohtaja
Heikkinen Esko
Heikkinen Kirsti
Leinonen Anna-Liisa
Heikkinen Piia , klo 9.00 – 10.11

Poissa

Oikarinen Leo
Kemppainen Raija
Kilpeläinen Leena

Muut osallistujat
Kemppainen Raija, kirkkovaltuuston pj
Kilpeläinen Leena, kirkkovaltuuston varapj.
Kinnunen Raisa, sihteeri

Allekirjoitukset

Pirkko Hänninen
puheenjohtaja

Raisa Kinnunen
sihteeri

Käsitellyt asiat

§:t 58 – 72

Pöytäkirjan tarkastus
Aika ja paikka

14.4.2022 Hyrynsalmen seurakuntakeskus

Allekirjoitukset
Pöytäkirjan nähtävillä olo

Kirsti Heikkinen
14.4.- 28.4.2022

Anna-Liisa Leinonen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 14.4.- 28.04.2022
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58 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra piti alkurukouksen, jonka jälkeen hän avasi kokouksen.
59 §
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.

Päätös

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

Lisätiedot

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

60 §
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 Kirsti Heikkinen ja Anna-Liisa Leinonen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsti Heikkinen ja Anna-Liisa Leinonen, jotka tarvittaessa
toimivat myös ääntenlaskijoina.

Lisätiedot

Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi
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61 §
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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62 §
ILMOITUS TALOUSPÄÄLLIKÖN (50%)/ TOIMISTOSIHTEERIN (50%)
MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA JA VAPAASUUNNITELMASTA
Hyrynsalmen seurakunnassa on ollut haettavana talouspäällikön
(50 %)/toimistosihteerin (50 %) määräaikainen virkasuhde ajalle
1.5.2022 - 31.10.2022. Talouspäällikön/ toimistosihteerin määräaikainen virkavaali
pidettiin 30.3.2022 (KN 4/2022 § 46). Raisa Kinnunen on ilmoittanut ottavansa viran
vastaan sekä toimittanut 31.3.2022 hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto ottaa Raisa Kinnusen ilmoituksen vastaan (liite 1) ja esittää sen
edelleen valtuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy vapaasuunnitelman.
Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

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

63 §

KANTTORIN VIRKAVAALI
Kanttori Ilari Halonen on jättänyt kirjallisen irtisanoutumisilmoituksen 22.3.2022
kirkkoherralle ja kertoo irtisanoutuvansa 1.5.2022 alkaen syynä muutto Joensuuhun.
Hän on pitänyt seurakunnan toimintaa hyvänä ja hän on viihtynyt kolme vuotta oikein
hyvin. Kokouksessaan 30.3.2022 kirkkoneuvosto päätti, että kanttorin virka avataan
välittömästi. (KN 4/2022, § 47). Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava
tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä
tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä.
Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. Kanttorin
virka on ollut julkisessa hakumenettelyssä 31.3. – 13.4.2022 työvoimaviranomaisen
palvelussa (te-palvelut.fi) sekä palvelussa Duunitori (duunitori.fi). Ilmoitus oli myös
seurakunnan Facebook ja Instagram-sivuilla.
Hakemuksessa sanotaan: Hyrynsalmen seurakunnassa on haettavana ns. C-kanttorin
kokoaikainen (100%) virka. Virka täytetään 1.5.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hakuaika on 31.3.-13.4.2022 klo 15 asti. Etsimme Sinua, jolla on piispainkokouksen
hyväksymä tutkinto C-kanttorin työhön ja joka olet innokas tarttumaan erilaisiin
musiikkityön tehtäviin. Haluat toimia seurakunnan työntekijänä hyvässä työyhteisössä
ja myös yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Työtehtäviisi kuuluvat erityisesti
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jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, kuorotoiminta, musiikkitilaisuudet,
rippikoulutyö, yhteistyö muiden työalojen kanssa musiikin ja tiedotuksen osalta,
soittimien huolto. Kirkkomusiikki on tärkeä osa seurakuntamme toimintaa.
Kirkkomme urkuja on kehuttu kokoonsa nähden seutukunnan parhaimmiksi ja
flyygeliämme suorastaan konserttisoittimeksi. Lisäksi meillä on seurakuntakeskuksen
yhteydessä olevassa rukoushuoneessa kappeliurut.
Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin
kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Sinun on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu
jäsen. Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 (2301,95 + kokemuslisä
88,60-265,79) mukaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun
on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.
Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen pirkko.hanninen@evl.fi 13.4. klo 15 mennessä.
Mahdolliset haastattelut toteutetaan viikolla 16. Lisätietoja antaa viikolla 15 kanttori
Ilari Halonen p. 044 781 9376 ja viikoilla 14 ja 15 kirkkoherra Pirkko Hänninen, p.
044 781 9370.
Kirkkoherran esitys
Myönnetään kanttori Ilari Haloselle sekä kanttori Matti Juntuselle läsnäolo- ja
puheoikeus näytteiden ajaksi. Tehtävät on suunnitellut Kajaanin johtavakanttori Juha
Mikkonen. Hakuaika kanttorin virkaan päättyi 13.4.2022 klo 15 ja siihen mennessä
kirkkoherran sähköpostiosoitteeseen tuli 1 hakemus. Kirkkoherra esittää, että
kanttoriksi valitaan ainoa virkaa määräaikaan hakenut henkilö Matti Juntunen. Hän
aloittaa tehtävässä 1.5.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus on
vaatimusryhmä 502. Koeaika 6 kuukautta ja muut edut ja velvollisuudet
työhakemuksen mukaan.
Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

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

64 §
SIRPA AKKASEN TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN LAKKAUTTAMINEN JA
TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN RAISA KINNUSELLE
Hyrynsalmen seurakunnalla on yritystili FI03 5760 1710 0014 44 ja jatkuva tuottotili
FI62 5760 1760 9000 65 Kainuun Osuuspankissa. Tilinkäyttöoikeus tileihin on ollut
Pirkko Hännisellä ja Sirpa Akkasella.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto lakkauttaa Sirpa Akkasen tilinkäyttöoikeudet 31.3.2022 ja myöntää
laajat tilinkäyttöoikeudet talouspäällikkö Raisa Kinnuselle ajalle 1.4.2022 –
31.10.2022.
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Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

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

65 §
SIRPA AKKASEN NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN LAKKAUTTAMINEN JA
NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN RAISA KINNUSELLE
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan
nimenkirjoitusoikeudesta. Nimenkirjoitusoikeus on tarpeen seurakuntaa sitovien
sopimusten solmimiseksi ns. juoksevien asioiden hoitamiseksi.
Nimenkirjoitusoikeuden antamisella ei laajenneta sitä päätösvaltaa, josta säädetään
kirkkolaissa ja -järjestyksessä tai kirkkovaltuuston ja -neuvoston ohjesäännöissä sekä
seurakunnan voimassaolevassa virkasäännössä.
Hyrynsalmen seurakunnassa nimenkirjoitusoikeus on ollut kirkkoherralla ja
talouspäälliköllä.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto lakkauttaa Sirpa Akkasen nimenkirjoitusoikeuden ja myöntää
nimenkirjoitusoikeuden Raisa Kinnuselle ajalle 01.04.2022 – 31.10.2022
Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

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

66 §
TALOUSPÄÄLLIKKÖ SIRPA AKKASEN TYÖAIKAKIRJANPITO
Hyrynsalmen seurakunnan taloudesta vastaava viranhaltija on talouspäällikkö, jolla
kirkkovaltuuston 14.12.2020 tekemällä päätöksellä on osa-aikainen (50%) virka.
Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija. Siksi kirkkoneuvosto on
vastuussa hänen työaikakirjanpidostaan. Tilanne on eri riippuen siitä, onko viranhaltija
täysiaikainen vai osa-aikainen: Täysiaikaisesta vastuu ei ole niin suuri kuin osaaikaisesta. Työnantajan on kirjattava työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset
työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit
samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat.
Työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava jäljennös työaikakirjanpidosta.
Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään kaksi vuotta eli säädetyn
kanneajan päättymiseen asti. Työaikalaki 7: 37. Sirpa Akkanen irtisanoutui
talouspäällikön virasta 01.04.2022. Työaikakirjanpidon mukaan lisätöitä on ajalla 03.01.30.03.2022 tullut 27 h (liite 2). Työaikakirjanpidosta puuttuu selitys lisätöille, mutta
kyse on toimistosihteerin virkavapauden aikana tehdyistä taloudenhoitoon liittyvistä
työtehtävistä.
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Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto keskustelee talouspäällikön laatimasta työaikakirjanpidosta ajalta 03.01 –
30.03.2022 ja hyväksyy sen. Lisätyötunnit ilmoitetaan Kirkon
palkanlaskentajärjestelmään (Populus).

Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

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

67 §
KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN
Hyrynsalmen kunta tukee nuorten työllistämistä kesätöihin kesätyösetelillä.
Kesätyöseteli myönnetään peruskoulun 8. ja 9. luokan päättäville ja toisen asteen
opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla Hyrynsalmella. Kesätyöseteli myönnetään 8 -luokan
päättäville viikoksi, 9 -luokan päättäville ja toisen asteen opiskelijoille kahden tai
kolmen viikon työhön. Työnantajan on maksettava nuorelle vähintään alan
työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Kausityöntekijöiden toimisivat
hautausmaalla sekä tiekirkon oppaina.
Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto keskustelee kausityöntekijöiden palkkaamisesta ja antaa
talouspäällikölle valtuudet palkata kausityöntekijöitä tarpeen mukaan.
Päätös

Esityksen mukaan.

Lisätiedot

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

68 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra
-lastenohjaaja Marita Tervosen virkavapaa 10.4.-30.4.Sijaisena Erja Romppainen
-talouspäällikkö-toimistosihteeri Raisa Kinnusen virkavaalin vahvistaminen, koska
lääkärinlausunto oli varaukseton

69 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Suomen Lähetysseuran vuosikokous Oulussa 21.5.2022. Kutsu on tullut seurakunnan
sähköpostiin 11.4.2022.
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Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto valitsee 2 edustajaa Ouluun Suomen lähetysseuran vuosikokoukseen,
joka on 21.5.2022 klo 9. Heille maksetaan matkat oman auton mukaan sekä
yöpymisestä aiheutuvat kohtuulliset kulut.
Päätös
Lisätiedot

Esityksen mukaan. Kirkkopäiville edustajiksi valittiin Pertti Heikkinen ja Leena
Kilpeläinen.
Kirkkoherra Pirkko Hänninen, puh. 044 – 781 9370, pirkko.hanninen@evl.fi

70 §
ILMOITUSASIAT
- kutsu maanmittaustoimitukseen 31.5.2022, toimitusnumero 2022-687848
- sähköautojen lataaminen seurakunnan kiinteistöjen alueella
- Versolan sähköliittymä ja kiinteistöstrategian suunnittelun aloittaminen
- annetaanko erillinen avustussumma ukrainalaisille tai muille pakolaisille?
- viestintäsuunnitelma
- kokousten vuosikello
- siviilipalveluspaikan tarjoaminen

71 §
MUUTOKSENHAKUOIKEUS
Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan.
72 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.
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