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Kokousaika:

29.04.2020 klo 16.00 – 16.52

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, seurakuntasali

Läsnä:

Perälä Maaria
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Jakkila-Parkkinen Tiina

Poissa:

Keränen Oiva
Turpeinen Pekka

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

Pöytäkirjantarkastajat:

29 §: Osmo Buller ja Maaret Ihme

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Maaria Perälä
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 29. päivänä huhtikuuta 2020

__________________________________
Osmo Buller

_______________________________
Maaret Ihme

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntasalissa 29. päivänä huhtikuuta
2020 alkaen klo 16.00. Istuskellaan harvassa, saatavana kasvomaski ja kertakäyttöhansikkaat.
ESITYSLISTA
27 §
28 §
29 §
30
31
32
33
34
35
36
37

§
§
§
§
§
§
§
§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.7.–31.12.2020
Taivalkosken seurakunnan toiminta valmiuslain käyttöönottamisen jälkeen
Henkilökunnan vuosilomat lomakaudella 1.5.–30.9.2020
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 22. päivänä huhtikuuta 2020

Puheenjohtaja
Maaria Perälä
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 30.4.–14.5.2020
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 27 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 28 §

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 sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 23.4.2020.

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 29 §

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 Maaret
Ihme. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 30 §
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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VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 31 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Maaria Perälä
- Päätökset 14 - 32 (Populus) 17.3.2020 – 23.4.2020 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 25 - 35 (Populus) 17.3.2020 – 23.4.2020 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin. (liite 1)
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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KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.7.–30.12.2020
Kirkkoneuvosto 32 §
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.
Kirkkoherra on valmistellut kolehtisuunnitelma ajalle 1.7. – 31.12.2020 (liite
2). Suunnitelmassa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu alkuvuonna
valmiuslain voimaan tulon jälkeen keräämättä jääneitä kolehtikohteita.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto
a) hyväksyy esitetyn kolehtisuunnitelman (liite 2) ajalle 1.7.–31.12.2020.
b) myöntää kirkkoherralle oikeuden perustellusta syystä poiketa
hyväksytystä kolehtisuunnitelmasta.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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TAIVALKOSKEN SEURAKUNNAN TOIMINTA VALMIUSLAIN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN
JÄLKEEN
Kirkkoneuvosto 33 §

Valmiuslain käyttöönottamisen jälkeen ei seurakunnassa ole pidetty
yleisötilaisuuksia. Seurakunnan työntekijät ovat olleet tavoitettavissa ensi
sijaisesti puhelimitse ja sähköisesti.
Jumalanpalvelukset on lähetetty Taivalkosken kirkosta reaaliaikaisesti
internetlähetyksinä (ääni). Toteuttajina on ollut seurakunnan työntekijöitä.
Pitkäperjantaina järjestettiin internetlähetyksenä myös laulutilaisuus
Kärsimysajan toivelaulut ja –virret. Tässä tilaisuudessa oli kymmenkunta
laulajaa. Näistä tilaisuuksista tehtiin lisäksi videoklippejä, joita on julkaistu
seurakunnan YouTube -kanavalla ja seurakunnan Facebook-sivulla. Suoraan
internetlähetykseen liittyneiden lukumäärä on saadun ohjeistuksen mukaan
voitu kirjata jumalanpalveluskävijöiden määrään. Lähetyksiä onkin seurattu
varsin hyvin.
Kirkollisten toimitusten väkimäärä on pyritty rajaamaan valmiuslain
edellyttämään kymmeneen henkeen. Jonkin verran joustoa on sallittu
lähinnä hautajaisissa, mikäli aivan läheisimpien omaisten lukumäärä (esim.
vainajan lapset) ylittää mainitun rajan.
Päiväkerhotyön puolesta on lähetetty päiväkerholaisille pääsiäistervehdys ja
toukokuussa lähetetään vielä pieni puuhapaketti ja Lastenmaa-lehti. Tällä
hetkellä on ajatus, että päiväkerhot ja varhaisnuorten kerhot käynnistyisivät
vasta syksyllä, mutta suunnitelmat tarkentuvat valtioneuvoston antaessa
uusia ohjeistuksia.
Seurakunnassamme on käynnistynyt tänä vuonna nuorten vaikuttajaryhmä.
He ovat osa hiippakunnallista vaikuttajanuorten verkostoa, ja tarkoituksena
on vaikuttaa seurakunnan toimintaan mm. hallinnon kautta sekä toimimalla
vastuuta kantavana ryhmänä. Ryhmä on jatkanut kokoontumisia sähköisiä
apuvälineitä käyttäen.
Rippikoulutyön seurakuntaan tutustumisjaksoa on toteutettu käyttäen
hyväksi etäyhteyksiä. Tuleva kevään rippikoulun lähiopetuspäivä toteutetaan
myös etäyhteyksiä ja etätehtäviä apuna käyttäen. Hiippakunnan
tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan on varauduttu siihen, että kesäkuussa ei
voida toteuttaa rippikoulun intensiivijaksoja eli rippileirejä. Ne voidaan
osittain korvata etäopetuksella, mutta lähiopetuksesta ei tule kokonaan
luopua. Taivalkosken seurakunnan rippileiri pidettäneen syyslomaviikolla.
Isoskoulutusta jatketaan niin ikään etäyhteyksien varassa. Suunnitelmissa
ollut isosleiri pyritään järjestämään aiottua myöhemmin, esim. loppukesästä,
mikäli se on mahdollista. Nuorisotyönohjaaja on pitänyt yhteyttä keskustelua
toivoviin nuoriin videopuheluiden välityksellä.
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Diakoniatyössä on ollut suhteellisen rauhallista. Tarvitseville on annettu EUruoka-apua ja joillekin riskiryhmäläisille on järjestetty asiointiapua.
Syntymäpäiväonnittelut on hoidettu puhelimitse. Seurakunta on ollut myös
aloitteellinen, että paikkakunnalla otettaisiin kunnan sosiaalitoimen ja
seurakunnan kanssa yhteyttä kunnan yli 70-vuotiaisiin ja kysyttäisiin
kuulumisia. Asiasta järjestetään yhteinen neuvottelu.
Talouspäällikkö järjesti 31.3. neuvottelun hautaustoimen varautumisesta
tilanteeseen. Teams-neuvotteluun osallistuivat kunnanjohtaja, kunnan
teknisen toimen, hautaustoimiston, terveyskeskuksen ja pelastustoimen
edustaja sekä seurakunnasta talouspäällikkö, kirkkoherra ja
seurakuntamestari. Neuvottelussa kartoitettiin mm. vainajien
kylmäsäilytystilojen tarvetta. Yhteydenpitoa kuntaan jatketaan asian
tiimoilta. Kirkkoherra on osallistunut Taivalkosken elinkeinoelämän
järjestämiin koronatyöryhmän viikottaisiin palavereihin, joissa on ollut myös
kunnan, terveyskeskuksen, sosiaali- ja terveystoimen, yrittäjien,
matkailuyhdistyksen, sivistystoimen ja pankin edustus.
Seurakunnan työntekijöiden valmius ottaa vastaan uusia tehtäviä on ollut
kiitettävä. Työntekijät ovat myös lisänneet valmiuttaan sähköisten ja
digitaalisten työmenetelmien käytössä.

Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan toiminnasta poikkeustilanteessa ja
merkitsee keskustelun tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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HENKILÖKUNNAN VUOSILOMAT LOMAKAUDELLA 1.5.–30.9.2020
Kirkkoneuvosto 34 §
Kirkkojärjestyksen (KJ 6.8.1) kirkkoneuvosto myöntää vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle. Kirkkojärjestyksen (KJ 6.8.3)
mukaan kirkkoherra myöntää vuosiloman seurakunnan papin viran haltijalle.
Kirkkoherran vuosiloman myöntää kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 6.8.4)
tuomiokapituli.
Viranhaltijoilla ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus esittää toivomuksensa
loman ajankohdasta. Toivomukset on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.
Työntekijöiden loma-anomukset ovat liitteenä nro 3.
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra myöntää vuosiloman seurakunnan
papistolle.
Kirkkoherran vuosiloman on vahvistanut Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli toukokuun kokouksessaan. Vs. kirkkoherra Maaria Perälä on
vuosilomalla ajalla 4.5.–31.5.2020 (19 lomapäivää).
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto
a) myöntää seurakunnan työntekijöille vuosilomat liitteen mukaisesti
b) valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön tekemään pieniä muutoksia
myönnettyihin lomiin ja myöntämään jäännöslomat.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 35 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 10
Nro 11
Nro 12

Nro 13

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto
Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon
järjestämisestä
Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja
yleisistä tietoturvamääräyksistä poikkeamisesta
poikkeusolojen aikana
Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2020

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 3

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn
viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi
1.4.2020 lukien

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet

Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 36 §

Todettiin, ettei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 37 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 28, 29, 32 ja 34
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 16.52.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

