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Kokousaika:

3.12.2019 klo 16.00 – 18.25

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, neuvotteluhuone

Läsnä:

Perälä Maaria
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Jakkila-Parkkinen Tiina
Keränen Oiva
Turpeinen Pekka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

122 §: Tiina Jakkila-Parkkinen ja Oiva Keränen.

Poissa:

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Ulla Majava
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoskella 3. päivänä joulukuuta 2019

__________________________________
Tiina Jakkila-Parkkinen

_______________________________
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
tiistaina 3. päivänä joulukuuta 2019 alkaen klo 16.00.
ESITYSLISTA
120 §
121 §
122 §
123 §
124 §
125 §
126 §
127 §
128 §
129 §
130 §
131 §
132 §
133 §
134 §
135 §
136 §
137 §
138 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston kokouksen 13.11.2019 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.–30.6.2020
Lausunto seurakuntapastorin viran täyttämisestä
Kirkkoherra Tuomo Törmäsen virkavapausanomus ajalle 1.2.2020–31.5.2020
Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnan nimeäminen vuodelle 2020
Kanttorin viransijaisuus 1.1.2020 – 4.1.2021
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmat vuosille 2021-2022
Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmat
vuosille 2021-2022
Seurakunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2020
Kukkahankinnat sankari- ja hautausmaalle 2020
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 29. päivänä marraskuuta 2019

Puheenjohtaja
Maaria Perälä
kirkkoherra vs.

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 4.12.–18.12.2019
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 120 §

Puheenjohtaja luki alkurukouksen ja avasi kokouksen. Tämän kokouksen
puheenjohtajana toimii kirkkoherran pyynnöstä kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Ulla Majava.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 121 §

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 29.11.2019.

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 122 §

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 Tiina Jakkila-Parkkinen ja
Oiva Keränen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 123 §

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.
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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 13.11.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvosto 124 §
Kirkkolain mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta. (KL 10:1,4)
Kirkkolain mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää
päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi. (KL 10:6,1)
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä.
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston
päätöksestä on kulunut umpeen. (KL 10:6,2)
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksen 13.11.2019
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene
valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.1.–30.6.2020
Kirkkoneuvosto 125 §
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Kolehtisuunnitelma voidaan hyväksyä joko koko vuodeksi kerrallaan tai
lyhemmälle ajanjaksolle.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä
tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia
toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkoherran on valmistellut kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. – 30.6.2020 (liite
1).
Päätösehdotus (khra):

a)
b)

Päätös:

Kirkkoneuvosto
hyväksyy esitetyn kolehtisuunnitelman (liite 1) ajalle 1.1.–30.6.2020.
myöntää kirkkoherralle oikeuden perustellusta syystä poiketa hyväksytystä
kolehtisuunnitelmasta.
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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LAUSUNTO SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ
Kirkkoneuvosto 126 §
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli myönsi kokouksessaan 2.5.2019 pastori
Matias Muholalle virkavapautta Taivalkosken seurakunnan osa-aikaisesta (80
%) seurakuntapastorin virasta ajalle 1.6.2019 – 31.12.2020. Virkavapauden
perusteena oli toisen työtehtävän hoitaminen.
Jari Kolmonen sai tuomiokapitulilta 23.5.2019 virkamääräyksen hoitamaan
ajalla 9.6.2019 – 31.12.2020 Matias Muholan viransijaisuutta. Pastori Matias
Muhola on 5.11.2019 irtisanoutunut Taivalkosken seurakunnan
seurakuntapastorin virasta (liite 2).
Pastori Jari Kolmonen on 28.11.2019 ilmoittanut saaneensa
seurakuntapastorin viran Pietarsaaren suomalaisesta seurakunnasta. Hän
ottaa viran vastaan 1.2.2020.
Kirkkolain mukaan Tuomiokapituli antaa sopivalle papille
viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan. Jollei asian
kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto
viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan
ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista (KL 6:11).
Päätösehdotus (khra):
Taivalkosken seurakunta esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että
se käynnistää rekrytoinnin Taivalkosken seurakunnan osa-aikaisen (80%)
seurakuntapastorin virkaan. Huomioon otetaan myös teologian maisterit.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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KIRKKOHERRA TUOMO TÖRMÄSEN VIRKAVAPAUSANOMUS AJALLE 1.2.2020–31.5.2020
Kirkkoneuvosto 127 §
Kirkkoherra Tuomo Törmänen on hakenut Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta virkavapautta Taivalkosken seurakunnan kirkkoherran
virasta ajalle 1.2.2020 –31.5.2020. Törmäsen virkavapausanomuksen
perusteena on keskeneräisten teologian jatko-opintojen loppuunsaattaminen
(opintovapaa). (Liite 3).
Kirkkojärjestyksen mukaan virkavapauden kirkkoherralle myöntää
tuomiokapituli (KJ 6:8.4a). Jos seurakunnan papin viran haltija pyytää
virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai
perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston
lausunto (KJ 6:9).
Tuomo Törmänen on toiminut Taivalkosken seurakunnan kirkkoherrana
1.3.2014 lukien. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on aiemmin myöntänyt
Törmäselle virkavapauden kirkkoherran virasta ajalle 1.2.2019 – 31.1.2020.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Taivalkosken seurakunnalta
lausuntoa virkavapaudesta ja viran täyttämisestä (liite 4). Tuomiokapituli voi
antaa viranhoitomääräyksen kirkkoherran viran väliaikaiseksi hoitajaksi
sopivaksi katsomalleen papille myös virkaa haettavaksi julistamatta (KL
6:11).
Kapituli pyytää Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa
seuraavista asioista:
1.
2.

3.

Puoltaako Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvosto kirkkoherra Törmäsen
virkavapausanomusta.
Mikäli tuomiokapituli myöntää anotun virkavapauden, ilmaisemaan,
toivooko kirkkoneuvosto, että tuomiokapituli käynnistää avoimen
kirkkoherran viran määräaikaisen hoitajan rekrytointiprosessin.
Pyytää kirkkoneuvostoa selvittämään seurakunnan seurakuntapastorin
halukkuuden kirkkoherran viran määräaikaiseen hoitamiseen ja ilmaisemaan,
onko sen tiedossa muita kirkkoherran määräaikaisesta tehtävästä
kiinnostuneita pappeja.
Kirkkoherra Törmäsen viransijaisuutta on hoitanut 1.2.2019 alkaen rovasti
Maaria Perälä. Tuomiokapitulin pyytäessä lausuntoa hän oli ilmoittanut
toivovansa, että tilalle löytyisi joko kirkkoherran viransijainen tai
seurakuntapastori, jolloin pastori Jari Kolmonen voisi sijaistaa kirkkoherraa.
Seurakunta on hakenut ratkaisua, jossa henkilömuutokset eivät rasittaisi
työyhteisöä liiaksi, ja jossa palkkakustannukset eivät kohtuuttomasti nousisi
esim. maksettavaksi tulevien lomien tai päällekkäisten virkamääräysten
vuoksi. Vs. kirkkoherrana toimiva rovasti Maaria Perälä on valmis jatkamaan
Taivalkosken seurakunnan kirkkoherran viransijaisena 1.2.-31.5.2020.
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Kirkkoherra Törmäsellä on pitämätöntä vuosilomaa tällä hetkellä 67 päivää,
ja hän on sähköpostilla 18.9.2019 ilmoittanut aikovansa pitää kertyneitä
lomiaan pois kesällä 2020, mikäli palaa työhön. Siksi olemme keskustelleet
lääninrovasti Taina Mannisen kanssa mahdollisuudesta palkata yhdessä
Kuusamon seurakunnan kanssa kesäpappi. Kesätyövoiman tarve vaikuttaisi
ilmeiseltä, vaikka täytettäväksi tulevan seurakuntapastorin viran osaaikaisuudesta luovuttaisiin esim. kesän ajaksi niin että virkaa hoitava voisi
tehdä täyttä työaikaa.

Päätösehdotus (tp):

Päätös:

1.

Kirkkoneuvosto puoltaa kirkkoherra Tuomo Törmäsen Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille osoittamaa virkavapausanomusta ajalle 1.2.2020–
31.5.2020.

2.

Kirkkoneuvosto ei toivo, että tuomiokapituli käynnistäisi avoimen
kirkkoherran viran määräaikaisen hoitajan rekrytointiprosessin.

3.

Kirkkoneuvosto esittää, että rovasti Maaria Perälä saisi viranhoitomääräyksen
Taivalkosken seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.2.-31.5.2020.
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Vs. kirkkoherra Maaria Perälää kuultiin ensin asiantuntijana, jonka jälkeen hän poistui paikalta
esteellisenä.
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN KERÄYSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODELLE 2020
Kirkkoneuvosto 128 §
Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka
auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen
katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Yhteisvastuukeräys täyttää 70 vuotta
vuonna 2020.
Avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta), Kirkon
diakoniarahasto (20 % keräystuotosta) ja paikallisseurakuntien diakoniatyö
(20 % keräystuotosta). Oman seurakunnan käyttöön jäävät varat käytetään
keräyksen vuosittaisen teeman mukaiseen avustustyöhön omalla
paikkakunnalla.
Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput
keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä
keräyksen yleishallintoon.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Diakonissa ja keräyspäällikkö Heidi Keränen on laatinut raportin
Taivalkosken seurakunnan vuoden 2019 yhteisvastuukeräyksen tuotosta ja
oman seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tuotto-osuuden käytöstä (liite 5).
Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys tukee vanhemmuutta. Keräys nostaa esiin
vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten vahvasti viestittämän
tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa voi jutella asiasta kuin asiasta.
20 % keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta tukevaan, vuonna 2021
käynnistyvään hankkeeseen. Siinä keskeisinä toimijoina ovat valtakunnalliset
lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Hankkeella vahvistetaan
vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kynnyksettömällä
tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa.
Hankkeessa levitetään myös muita vanhemmuutta tukevia hyvä käytäntöjä.
Erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten lasten perheet.
20 % keräyksen tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan
paikallisseurakuntien kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman
mukaisesti vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen.
60 % keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin
kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys alkaa kynttilänpäivänä 2.2.2020.
Yhteisvastuukeräyksen suunnittelua ja toteutusta varten seurakunnassa on
tarpeen nimetä yhteisvastuutoimikunta.
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Päätösehdotus (khra):

a)

b)
c)

Päätös:

Kirkkoneuvosto
nimeää yhteisvastuukeräyksen keräystoimikuntaan puheenjohtajaksi
diakonissa Heidi Keräsen sekä jäseniksi kirkkoherran, nuorisotyönohjaaja
Hanna Pernun ja kaksi luottamushenkilöiden edustajaa.
nimeää keräyspäälliköksi diakonissa Heidi Keräsen.
valtuuttaa yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnan päättämään oman
seurakunnan avustustoimintaan tarkoitetun keräystuoton tarkemmasta
käyttämisestä.
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Luottamushenkilöiden
edustajiksi nimettiin Maaret Ihme ja Kerttu Lämsä.
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KANTTORIN VIRANSIJAISUUS 1.1.2020 – 4.1.2021
Kirkkoneuvosto 129 §
Kanttori Marjukka Simuna on anonut virkavapaata (perhevapaa) ajalle
10.9.2019 – 4.1.2021. Hänen sijaisenaan toiminut kanttori Emmi Muhola on
valittu Raahen seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
kanttorin virkaan 1.1.2020 alkaen.
Taivalkosken seurakunnan kanttorin virka on niin sanottu muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka (C-virka), jonka
pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätöksen nro 123/2015 § 4
mukainen alempi korkeakoulututkinto.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.10.2019, että viransijaisuus
julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy maanantaina 25.11.2019
kello 15.00.
Viranhakuilmoitus julkaistiin seurakunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä kirkon työpaikkotorilla (6.11. -25.11.2019).
Työpaikkatorin ilmoitus toimii osoitteessa tyopaikat.oikotie.fi. Kirkon
työpaikat näkyvät myös osoitteessa evl.fi/rekrytointi. Lisäksi Kotimaalehdessä julkaistiin ilmoitus 7.11.2019.
Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Kanttorin viransijaisuutta on
aluksi mahdollisuus hoitaa toimituspalkkioperiaatteella. Esa Tyni, Teuvo
Puolakanaho ja Hannele Puhakka (Pudasjärvi) ovat lupautuneet tekemään
toimituksia ja jumalanpalveluksia. Viransijaisuus on kuitenkin syytä julistaa
uudelleen haettavaksi vuoden 2020 alussa erityisesti kuorotoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi.
Kirkkolain mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä. Viranhakuilmoitus on saatettava tiedoksi julkaisemalla se
seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa
muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on
vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. (KL 10:1.)
Taivalkosken seurakunnan kanttorin viran vastuualueina ovat kirkkomusiikin
ja kuorotoiminnan kokonaisuus.
Viransijaiseksi valittavalta toivotaan Kirkkohallituksen päätöksen 123/2015
mukaista kelpoisuutta ja suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista
taitoa. Valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Viransijaiseksi valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää
rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kanttorin esimiehenä toimii kirkkoherra. Kanttorin viran palkkaus sijoittuu
vaativuusryhmään 502.
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Päätösehdotus (khra):

Päätös:

a)

Taivalkosken seurakunnan kanttorin viransijaisuutta hoidetaan vuoden 2020
alussa palkkiotoimisesti. Viransijaisen etsimistä jatketaan.

b)

Ellei viransijaiseksi löydy pätevää viranhaltijaa, tarvittaessa Taivalkosken
seurakunnan kanttorin viransijaisuus ajalle 1.3.2020 – 4.1.2021 julistetaan
haettavaksi vuoden 2020 alussa. Viran hakuaika päättyy maanantaina
27.1.2020 kello 15.00.

c)

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

d)

Kanttorin viran tehtävissä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot,
organisointikyky, itsenäinen työote ja kokonaisnäkemys musiikkityön
monipuolisesta kehittämisestä.

e)

Hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla
ja Kotimaa-lehdessä sekä kirkon työpaikkatorilla.

f)

Kanttorin viran kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätöksen
123/2015 mukainen kelpoisuus ja suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito. Edellytetään, että viransijainen on Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

g)

Viransijaisen on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote ja
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

h)

Kanttorin virkapaikka on Taivalkosken seurakuntatalo.

i)

Haastattelutyöryhmään nimetään kirkkoherra Maaria Perälä (puheenjohtaja),
talouspäällikkö Kari Jaakkola (sihteeri), kolme kirkkoneuvoston edustajaa ja
kirkkokuoron edustajana Teuvo Puolakanaho. Hakijoiden musiikilliset testit
ja haastattelut suoritetaan maanantaina 3.2.2020 klo 12 alkaen.
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston edustajiksi haastattelutyöryhmään nimettiin Maaret Ihme,
Tiina Jakkila-Parkkinen ja Oiva Keränen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________ /__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2019

09/ 2019
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TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA SUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
K-neuvosto 130 §

Johtokunnat, talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet ehdotuksen
talousarvioksi vuodelle 2020 ja suunnitelmiksi vuosille 2021-2022.
Ehdotuksen mukaisesti toimintakulut vuodelle 2020 ovat -691.953 euroa ja
toimintatuotot ovat 52.565 euroa eli toimintakatteeksi jää -639.388 euroa.
Talousarvion mukainen toimintakate vuodelle 2019 oli -683.575 euroa ja tilinpäätöksen 2018 mukainen toimintakate oli -644.624 euroa.
Investointimenot vuodelle 2020:
- Tien rakentaminen vapaa-ajan tonteille 20.000 euroa
Vuoden 2020 kirkollisverotuloiksi on arvioitu 676.000 euroa ja
valtionrahoituksen osuudeksi 78.050 euroa. Vuonna 2018
kirkollisverotuloja saatiin 654.321 euroa.
Verotulokertymä 30.11.2019 oli 619.509 euroa, jossa oli laskua edelliseen
vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 7,1 %. Kirkollisveroprosentti on
vuoden 2007 alusta ollut 1,65.
Verotulojen täydennystä on arvioitu saatavan 35.000 euroa.
Vuosikatteeksi 2020 muodostuu tuloslaskelman mukaisesti 77.262 euroa.
Vuoden 2019 vuosikatearvio oli 43.861 euroa. Tilinpäätöksessä 2018
vuosikate oli 110.602 euroa.
Poistot käyttöomaisuudesta ovat 34.963 euroa.
Vuoden 2020 tuloslaskelma näyttää poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen
ylijäämää 42.299 euroa. Vuoden 2019 tuloslaskelma-arvio näytti ylijäämää
126 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2018 oli 59.247,81 euroa ylijäämäinen.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 ja suunnitelma 2021-2022 (liite 6).

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2020 ja suunnitelmat
vuosiksi 2021-2022.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________ /__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2019
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HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020
JA SUUNNITELMAT VUOSILLE 2021-2022
K-neuvosto 131 §

Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio on liitetty
seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteyteen.
Hautainhoitorahasto muodostuu asiakkaiden kanssa tehdyistä
haudanhoitosopimuksista. Hoitohautojen hoitoon ei käytetä budjettivaroja.
Rahastolla on oma erillinen kirjanpitonsa. Annettujen ohjeiden mukaan
hautainhoitorahaston taseen loppusumma siirretään kuitenkin
tilinpäätöksessä seurakunnan taseeseen toimeksiantojen pääomiin.
Hautainhoitorahastoon on kohdennettu kirkkohallituksen ohjeiden
mukaisesti osa talouspäällikön ja seurakuntamestarin palkkoja sivukuluineen.
Tuloslaskelman mukaan talousarviovuoden 2020 toimintakatteeksi jää
ylijäämää 130 euroa ja vuosikatteeksi 130 euroa ylijäämää. Tilikauden
tulokseksi tuloslaskelma osoittaa 130 euron ylijäämää.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 ja suunnitelma 2021-2022 (liite 6).

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan
ehdotuksen hautainhoitorahaston toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
vuodelle 2020 ja suunnitelmat vuosiksi 2021-2022.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________ /__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2019
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SEURAKUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020
K-neuvosto 132 §
Seurakunnan ilmoitukset on julkaistu kuluneena vuonna PoloPrintin
valmistamassa Taivalkosken Sanomissa ja lisäksi virallisluontoiset ilmoitukset
(kastetut, kuolleet, vaali-ilmoitukset jne.) on julkaistu Koillissanomissa.
Seurakunta on pyytänyt päätöksen tekemistä varten tarjoukset
seurakunnallisista ilmoituksista seuraavilta:
* Koillissanomat Oy
* PoloPrint (Taivalkosken Sanomat)
Tarjoukset saatiin sekä Koillissanomilta ja Poloprintiltä (liite 7). Tarjouksista
(alv 0%) kirjataan seuraavaa:
Koillissanomat Oy
koko 99x42 mm, hinta 69 € sis. alv. 24% (ilman alv. 55,65 €)
koko 99x65 mm, hinta 104 € sis. alv. 24% (ilman alv. 83,87 €)
koko 99x88 mm, hinta 136 € sis. alv. 24% (ilman alv. 109,68 €)
koko 99x111 mm, hinta 171 € sis. alv. 24% (ilman alv. 137,90 €)
Kastetut ja kuolleet tulevat tähän samaan hintaan.* Uutisluontoiset asiat
veloituksetta; lukijamäärä: 11.000 kpl (11/2019)
PoloPrint (Taivalkosken Sanomat)
* Kirkolliset ilmoitukset seuraavasti:
1/1 sivu 190x257 mm
1/2 sivu 93x257 mm
3/8 sivu 93x192 mm
1/4 sivu 93x127 mm
1/8 sivu 93x 62 mm

0,26 €/pmm
0,27 €/pmm
0,30 €pmm
0,35 €/pmm
0,47 €/pmm

* Muuta: Tarjouksen hinnat koskevat kaikkea ilmoittamista, myös kastettuja
ja kuolleita.
* Jaetaan kaikkiin talouksiin ja toimistoihin Taivalkoskella (noin 2 000 kpl),
lisäksi lehteä jaetaan kesällä myös mökkiläisille.
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kirkolliset
ilmoitukset ja viralliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2020 PoloPrintin
valmistamassa Taivalkosken sanomissa.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________ /__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2019

09/ 2019
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KUKKAHANKINNAT SANKARI- JA HAUTAUSMAALLE 2020
K-neuvosto 133 §
Seurakunta on pyytänyt kesäkukkahankinnoista tarjoukset seuraavilta:
- Pesiölän Puutarha Ky, Taivalkoski
- Pudasjärven Puutarha, Pudasjärvi

Tarjoukset on pyydetty jättämään 3.12.2019 klo 12.00 mennessä.
Tarjoukset (liite 8).
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta seuraavasti: (sis. alv 24%)
Pudasjärven puutarha
 yhteensä 2.996,00 euroa
Pesiölän puutarha
 yhteensä 2.692,50 euroa

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää, että kukkahankinnat sankari- ja hautausmaalle
vuodelle 2020 tehdään Pesiölän puutarhasta.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________ /__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2019
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VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 135 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Maaria Perälä
- Päätökset 90 – 107 (Populus) 1.11.2019 – 28.11.2019 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
17/2019 19.11.2019
Kolehtikohteen muutos 8.12. ja 22.12.2019

Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 86 – 88 (Populus) 1.11.2019 – 28.11.2019 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
8/2019 2.12.2019
Kirkon äänentoistojärjestelmän modernisointi
Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin. (liite 11)
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja
toimikuntien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________ /__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2019
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 136 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 18

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

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 137 §

Todettiin, että seuraava kirkkoneuvoston kokous on 12.12.2019 klo 16.00.

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 138 §

Pykälät: 121, 122, 123, 124, 125, 128, 133, 136

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________ /__________

