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Kirkkovaltuuston kokous
Aika

torstai 9.3.2017 klo 20.05.
Talouspäällikön haastattelut 18.15 alkaen, johon osallistuivat kirkkoneuvoston ja
valtuuston jäsenet.

Paikka

Laurentius-sali Valtakatu 20, Kannus

Läsnä

Pajukoski Teija
Niemikorpi Antero
Ahonen Raija
Hautala Vesa
Heiniemi Markku
Huuki-Anthopoulou Maija
Huuki Mauno
Kukkohovi Sari
Koskela Veli-Pekka
Liedes Taisto
Lyly Raija
Niemonen Aila
Nurmimäki Riina
Pihlajakangas Päivi
Ranta-Nilkku Raimo
Särkioja Anne
Ylikangas Jarkko
Yli-Korpela Timo
Ypyä Pirjo

jäsen, puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Huuki Erkki
Erkkilä Ruut

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Erkkilä Ruut
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu:

Sari Kukkohovi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Raija Lyly

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti
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KV § 10

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

KV § 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kokous on päätösvaltainen kirkkolain 7:4 §:n mukaan silloin, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuutetuille on lähetettävä kirjallinen
kutsu asialuetteloineen vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.
Tämä kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 28.2.2017. Kutsu asialuetteloineen on
seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.2.- 9.3.2017

Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV § 12

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

KV § 13

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi myös
erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastivat Maija Huuki-Anthopoulou ja Mauno Huuki.
Kirkkolain 25 luvun 3§:n 1 momentin ja julkisuuslain 621/1999 mukaan
kirkkovaltuuston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi
panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle.
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 2§:n 1 momentin nojalla päätökset tai ilmoitus siitä on
pantava julki seurakunnan ilmoitustaululla vähintään 7 päivän ajaksi.

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös
ääntenlaskijoina. Päätetään, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään
kirkkoherranvirastossa nähtävillä 10.3.2017 – 8.4.2017. Ilmoitus nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.
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Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sari Kukkohovin ja Raija Lylyn. He
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Muilta osin kirkkovaltuusto hyväksyi
päätösesityksen.

KV § 14

Talouspäällikön irtisanoutuminen ja viran julistaminen haettavaksi
KN 12.1.2017 § 14
Talouspäällikkö Tuula Kauppila on kirjeellään 20.1.2017 ilmoittanut irtisanoutuvansa
Kannuksen seurakunnan talouspäällikön virasta 21.3.2017 lähtien, ilmoitus
oheismateriaalina. Samalla hän on ilmoittanut pitävänsä erääntyneet vuosilomansa ja
osa vuosilomasta maksetaan lomakorvauksena.
Talouspäällikön johtosäännön mukaan viranhaltijan valitsee kirkkovaltuusto.
Irtisanoutumisen hyväksymisestä ja viran auki julistamisesta päättää kirkkoneuvosto.
Voimassa olevan talouspäällikön johtosäännön mukaan talouspäällikön viran
kelpoisuussääntönä on vähintään opistotasoinen kaupallinen tai hallinnollinen koulutus
ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja hallintoon, johtosääntö
oheismateriaalina.

Esitys:
Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä Tuula Kauppilan irtisanomisilmoituksen Kannuksen seurakunnan
talouspäällikön virasta 21.3.2017 lähtien.
2. julistaa talouspäällikön viran haettavaksi heti.
3. että, hakuilmoituksen laatii kirkkoherra ja talouspäällikkö.
4. että, virka täytetään toistaiseksi ja kokoaikaisesti.
5. laittaa ilmoituksen avoinna olevasta virasta seurakunnan omille kotisivuille ja
ilmoitustaululle, Keski-Pohjanmaa -lehteen ja Te-palvelut -työpaikkailmoituksiin.
6. nimetä haastatteluryhmän.
7. hyväksyä vuosiloman pitämisen.
8. talouspäällikön vuosiloman sijaisesta.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä Tuula Kauppilan irtisanomisilmoituksen Kannuksen seurakunnan talouspäällikön virasta 21.3.2017 lähtien.
2. julistaa talouspäällikön viran haettavaksi heti.
3. että, hakuilmoituksen laatii kirkkoherra ja talouspäällikkö.
4. että, virka täytetään toistaiseksi ja kokoaikaisesti.
5. laittaa ilmoituksen avoinna olevasta virasta seurakunnan omille kotisivulle ja ilmoitustaululle, Te-palvelut – työpaikkailmoituksiin sekä kirkkohallituksen rekrysivulle.
6. että, haastatteluryhmänä toimii kirkkoneuvosto.
7. hyväksyä vuosiloman pitämisen.
8. että, talouspäällikön vuosiloman sijaisena toimii toimistosihteeri Kirsi Mäki-Petäjä
50% työajalla 1.2.-31.3.2017.
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KV § 14

KN 9.3.2017 § 29
Hakuaika päättyy torstaina 2.3.2017 klo:14.00. Hakemukset avataan 2.3.2017 klo 16.00.
Talouspäällikön virkaan hakevien hakemuksiin voi käydä tutustumassa Kannuksen
seurakunnan taloustoimistossa ennen kirkkoneuvoston kokousta. Hakemukset ovat
myös nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat torstaina 9.3.2017 klo 18.15 alkaen.
Kirkkoneuvoston jäsenet voivat tutustua kaikkiin hakemuksiin ennalta taloustoimistossa
ja hakemukset ovat nähtävillä myös kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ovat
mukana kokouksessa kuulemassa haastateltavia.

Puheenjohtajan
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. tehdä kirkkoneuvoston esityksen talouspäällikön virkaan valittavasta.
2. tehdä kirkkoneuvoston esityksen varalle valittavasta.
3. esittää kirkkoneuvosto, että viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

KV § 14

Kirkkoneuvoksen päätös tuodaan kokoukseen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päättää:
1. yksimielisesti valita talouspäällikön virkaan Ari Nikkarikosken.
2. yksimielisesti valita talouspäällikön varalle Jaana Hanhinevan.
3. että viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.
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KV § 15

Muut esille tulevat asiat
Valtuutettu Raimo Ranta-Nilkku muistutti vuosi sitten tekemästään esityksestä, hankkia
pyörätuoli kirkkoon.
Puheenjohtaja Teija Pajukoski esitti valtuustolle, että tulevissa valtuuston kokouksissa
varataan 15-30 min/kokous aikaa työaloittain työntekijöiden/työn esittelyä varten
valtuustolle.

KV § 16

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
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