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Kokousaika:

15.08.2019 klo 16.00 – 17.05

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, neuvotteluhuone

Läsnä:

Jari Kolmonen
Majava Ulla
Buller Osmo
Keränen Oiva
Paloniemi Markku
Turpeinen Pekka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen

Poissa:

Jakkila-Parkkinen Tiina

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

Pöytäkirjantarkastajat:

69 §: Osmo Buller ja Oiva Keränen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Jari Kolmonen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 15. päivänä elokuuta 2019

__________________________________
Osmo Buller

_______________________________
Oiva Keränen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalon neuvotteluhuoneessa
torstaina 15. päivänä elokuuta 2019 alkaen klo 16.00.
ESITYSLISTA
81 §
82 §
83 §
84
85
86
87
88

§
§
§
§
§

89 §
90 §
91 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Leirikeskuksen myynti
Metsästysvuokrasopimus Huuhkajanvaara Erä ry 01.01.2020 – 31.12.2024
Talousarvion toteuma 31.7.2019
Johtokuntien, kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien ja viranhaltijain päätösten ottaminen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 12. päivänä elokuuta 2019

Puheenjohtaja
Jari Kolmonen
vs. kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 16.8.–30.8.2019
toimiston aukioloaikana ma - to klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 81 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 82 §

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4)
Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 12.8.2019 sähköpostitse.

Päätösesitys (khra):

Kokouksen puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Kokous todetaan
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 83 §

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösesitys (khra):

a) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b) Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
c) Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Osmo Buller ja Oiva
Keränen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 84 §
Esityslistan kohdassa ”Muut mahdolliset asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi
kiireellisiä ja / tai merkitykseltään vähäisiä asioita, jos kirkkoneuvosto
hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.
Päätösesitys (khra):

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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LEIRIKESKUKSEN MYYNTI
Kirkkoneuvosto 85 §

Kirkkovaltuuston vahvistamaan toimintasuunnitelmaan vuodelle 2019 on
kirjattu tavoitteeksi Jokijärven leirikeskuksen myyminen.
Poiminta kirkkovaltuuston vahvistamasta toimintasuunnitelmasta vuodelle
2019: ” Taivalkosken seurakunnan taloustilanne on haastava. Verotulojen
täydennysavustuksen tason tipahdettua reilulla 50.000 eurolla, on
taloustilanteeseen ja kiinteistöihin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
Harkinnanvaraista toiminta-avustusta kirkkohallitukselta on tarpeen hakea
myös vuonna 2019. Taloutta on sopeutettu jo useamman vuoden ajan mutta
uusia toimia on löydyttävä, jotta talous saataisiin tasapainoon ja kestävälle
pohjalle. Tällä hetkellä suurin taloudellinen haaste on Jokijärven
leirikeskuksen ylläpitäminen ja kiinteistöön kohdistuvat investointipaineet.
Pelkkä leirikeskuksen ylläpitäminen toimintoineen aiheuttaa vuositasolla
noin 70.000 euron nettotappion. Lisäksi ikäluokkien pienentyessä
seurakunnan oma käyttö on vähentynyt ja voisi olla järkevää ostaa
leiripalvelut muualta. Seurakunnan strategiaan on kirjattu tavoitteeksi
seurakunnan ydinkiinteistöistä (kirkko, seurakuntatalo ja kappeli)
huolehtiminen. Kirkon peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy vuoden 2019
aikana. Peruskorjauksen ajankohta on lähivuosina. Myös hautausmaalla on
tulossa investointeja ja hautausmaan tila alkaa käydä ahtaaksi.
Investointeihin käytettävissä olevat varat on suunnattava seurakunnan
ydinkiinteistöihin. Tämän johdosta toimintasuunnitelmaan on kirjattu
Jokijärven leirikeskuksesta luopuminen vuonna 2019.”
Jokijärven leirikeskus sijaitsee Taivalkoskella Jokijärven rannalla noin 16
km:n päässä taajamasta. Kerrosala kiinteistössä on noin 692 m2. Leirikeskus
on rakennettu 1986. Määräalana kohteella on noin 3,29 ha (32.900 m2)
tontti. Tontilla sijaitsee päärakennus, erillinen majoitusrakennus ja jätekatos.
Kauppaan kuuluu lisäksi Palosaari, noin 2.500 m2 saari leirikeskuksen
välittömässä läheisyydessä. Kiinteistö myydään irtaimistoineen.
Jokijärven leirikeskuksen myymisestä on tehty toimeksianto
Huutokaupat.com:n kanssa toukokuussa 2019. Kohde on ollut myytävänä
kesäkuun alusta lähtien ja huutokauppa päättyi 28.7.2019.
Kohteesta oli jätetty 16 kpl ostotarjouksia 28.7.2019 klo 17:42 mennessä.
Korkeimman tarjouksen jättäjä oli Firma Bernhard Luukkonen. Tarjottu
ostohinta on 172.500,00 euroa.

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää, että:
1. kirkkovaltuusto päättää myydä myynti-ilmoituksen ehdoilla Jokijärven
leirikeskuksen (kiinteistötunnus 832-401-8-15-5, pinta-ala noin 3,54 ha
(35.400 m2) Firma Bernhard Luukkoselle, kauppahinnan ollessa 172.500
euroa.
2. kirkkovaltuusto lähettää päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS HUUHKAJANVAARA ERÄ RY 01.01.2020 – 31.12.2024
Kirkkoneuvosto 86 §
Huuhkajanvaaran Erä ry:llä on vuokrasopimus metsästystä varten
Taivalkosken seurakunnan kanssa Pesiölän tilalle rek.nro 5:13.
Vuokrasopimus on ollut viideksi (5) vuodeksi ja se päättyy 31.12.2019.
Vuokran maksu on suoritettu kertakorvauksena ja se on ollut 100,00 euroa.
Huuhkajanvaaran Erä ry pyytää, että Taivalkosken seurakunta uusisi
vuokrasopimuksen viideksi (5) vuodeksi.
Metsästysseura esittää, että Taivalkosken seurakunta jatkaisi
metsästysvuokrasopimusta entisin ehdoin ajalle 01.01.2020 – 31.12.2024.

Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että
1. metsästysvuokrasopimus Huuhkajanvaaran Erä Ry:lle uusitaan viideksi
vuodeksi 1.1.2020 – 31.12.2024; ja
2. vuokraa peritään 125 €, joka on kertakorvaus viideltä vuodelta.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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TALOUSARVION TOTEUMA 31.7.2019
Kirkkoneuvosto 87 §
Seurakunnan taloussäännön 23 §:n mukaan kirkkovaltuustolle ja
kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille on annettava kirjanpitoon
perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden.
Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti olisi 58,33 %.
toteuma
Toimintatuotot

39,40 %

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Avustukset
Muut toimintakulut

60,10 %
59,80 %
73,60 %
34,00 %
23,40 %
9,60 %

Toimintakate
Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus

62,10 %
62,60 %

Kirkollisverojen kertymä heinäkuun lopussa on - 4,3 % pienempi verrattuna
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liitteenä on tuloslaskelma 31.7.2019. Liite 2.
Päätösehdotus (tp):

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee talousarviototeuman 31.7.2019 tiedoksi ja antaa
asian kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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JOHTOKUNTIEN, KIRKKONEUVOSTON ALAISTEN TOIMIKUNTIEN JA VIRANHALTIJAIN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 88 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Vs. kirkkoherra Maaria Perälä
- Päätökset 64 – 69 (Populus) 7.6.2019 – 11.8.2019 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
Vs. kirkkoherra Jari Kolmonen
- Päätökset 1 – 7 (Populus) 22.7.2019 – 11.8.2019 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 40 - 74 (Populus) 7.6.2019 – 11.8.2019 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
- §5/2019 17.6.2019
Jarmo Tyni kirkkoherranviraston määräaikaiseksi työntekijäksi 8.7.31.7.2019 (9 h/vko)
- § 6/2019 20.6.2019
Päältäajettavan ruohonleikkurin hankinta, Koillis-Motor

Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja
toimikuntien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 89 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 9

Nro 10

Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta
opetuksesta
Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 2

Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän
järjestelyerän laskeminen

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet
Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 90 §

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 91 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.05

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

