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Kokousaika:

11.11.2020 klo 16.00 – 17.25

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, seurakuntasali

Läsnä:

Törmänen Tuomo
Majava Ulla
Ihme Maaret
Buller Osmo
Keränen Oiva
Turpeinen Pekka

Poissa:

Jakkila-Parkkinen Tiina

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

Pöytäkirjantarkastajat:

63 §: Osmo Buller ja Maaret Ihme

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Tuomo Törmänen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston pj § 61-66
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 11. päivänä marraskuuta 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 keskiviikkona 11.
päivänä marraskuuta 2020 alkaen klo 16.00.

ESITYSLISTA
61 §
62 §
63 §
64
65
66
67
68
69
70
71

§
§
§
§
§
§
§
§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Nuorisotyönohjaajan virka
Kirkollisveroprosentti vuodelle 2021
Outi Vähäkuopuksen eronpyyntö seurakunnan luottamustehtävistä
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 5. päivänä marraskuuta 2020

Puheenjohtaja
Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 12.11.–26.11.2020
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 61 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 62 §

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 5.11.2020.

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 63 §

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 64 §
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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VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 65 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Tuomo Törmänen
- Päätökset 6 – 13 (Populus) 16.9.2020 – 4.11.2020 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 84 - 105 (Populus) 16.9.2020 – 4.11.2020 (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.
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
Kirkkoneuvosto 66 §
Taivalkosken seurakunnassa on yksi nuorisotyönohjaajan virka. Syksystä
2015 alkaen vs. ja vt. nuorisotyönohjaajana on toiminut Hanna Pernu. Hän ei
ole enää 1.1.2021 lukien käytettävissä nuorisotyönohjaajan virkaan. Hanna
Pernu jää vuosilomalle 23.11.2020 lukien.
Tulevaisuudessa seurakunnan virkojen kokonaisuutta on tarpeen harkita
uudelleen lasten ja nuorten ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Tässä
tilanteessa on seurakunnan edun mukaista, että nuorisotyönohjaajan virassa
ei ole vakinaista viranhaltijaa.
Kirkkolain mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai
määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi ainoastaan, jos viranhaltija
sitä itse pyytää, määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen tai tehtävän
luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien
hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan
liittyvä seikka sitä vaatii. (KL 6:9)
Taivalkosken seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran vastuualueina ovat
varhaisnuorisotyö, nuorisotyö ja rippikoulutyö. Viranhoidossa korostuu
kokonaisnäkemys seurakunnan nuorisotyön kehittämisestä. Viran
menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja
itsenäistä työotetta. Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännössä on säädetty
viran vastuista ja velvollisuuksista.
Nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusehtona on viran ohjesäännön mukaan
piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain
mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Virantäytössä voidaan käyttää kuuden kuukauden
mittaista koeaikaa.
Nuorisotyöntekijän virantäytössä on otettava huomioon lapsivaikutusten
arviointi (KJ 23:3). Nuorisotyöntekijän virantäytöllä on myönteiset
vaikutusten lasten ja nuorten mahdollisuuksiin toimia seurakunnassa.
Nuorisotyöntekijän viran asianmukainen hoitaminen on välttämätöntä lasten
ja nuorten osallisuuden kannalta.
Alkuvuodesta 2021 nuorisotyönohjaajaksi valmistuva Silja Huttu on
ilmoittanut olevansa kiinnostunut toimimaan vs. ja vt. nuorisotyöntekijänä
Taivalkosken seurakunnassa.
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Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto
a) haastattelee Silja Hutun nuorisotyöntekijän viransijaisuuteen.
b) nimittää Silja Hutun viransijaiseksi nuorisotyöntekijäksi ajalle 16.11.–
31.12.2020 ja virkaatekeväksi nuorisotyöntekijäksi ajalle 1.1.–31.12.2021.
Määräaikaisuuden peruste on seurakunnan tarve tarkastella
työntekijärakennetta lähitulevaisuudessa ja virantäytön kiireellisyys.
c) toteaa valinnan olevan ehdollinen siihen saakka, kunnes Silja Huttu esittää
hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisterilaissa (6§)
määritellyn hyväksyttävän rikosrekisteriotteen.
d) valtuuttaa kirkkoherran vahvistamaan valinnan Silja Hutun toimitettua
hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisterilaissa hyväksyttävän
rikosrekisteriotteen.
b) päättää, että Silja Hutun koeaika on kuusi kuukautta.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16.58.
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KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021
Kirkkoneuvosto 67 §

Kirkkoneuvoston on laadittava ehdotus kirkkovaltuuston päätettäväksi
seuraavan vuoden veroprosentin hinnasta. Tuloveroprosentti vahvistetaan
0,05 prosenttiyksikköön. Seurakunnan on ilmoitettava talousarviovuonna
sovellettava veroprosentti viimeistään 18.päivä marraskuuta 2020.
Kuluvan vuoden kirkollisverotilitykset lokakuun loppuun mennessä ovat
558.720 euroa, joka on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 0,4 %. Veroprosentti on ollut vuonna 2019 1,65 %.
Vuoden 2021 talousarvion alustavat verotuloarviot perustuvat vuoden 2020
toteutumisennusteeseen (kk 1-10) ja kirkkohallituksen tilaaman asiantuntijaarvioihin.
Alla olevasta taulukosta näkyy vuoden 2020 arvioidut verotulot, sekä
laskelma vuoden 2019 verotuloista

tammi-lokakuu
marras-joulukuu
yhteensä

2020 arvio
558.720
117.280
676.000

2019 toteutunut
561.211
104.665
665.876

Ohessa on alustava tuloslaskelma vuodelle 2021, joka johtaa -608.217 euron
toimintakatteeseen vuodelle 2020. Kuluvan vuoden talousarviossa 2019
toimintakate oli -691.354 euroa.

Tuloslaskelma (arvio)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Keskusrahastomaksu
Verotuskustannukset
Verotulojentäydennys
Korkokulut
Vuosikate
Poistot
Tulos 2021

+

73.665
706.728
633.063
764.050
59.550
11.900
37.750
3.700
93.587
34.963
58.624,00

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa vuoden 2021
tuloveroprosentin hinnaksi 1,65 %.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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OUTI VÄHÄKUOPUKSEN ERONPYYNTÖ SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Kirkkoneuvosto 68 §

Outi Vähäkuopus on toimittanut 15.9.2020 eronpyynnön seurakunnan
luottamustehtävistä. Eronpyynnön perusteena on paikkakunnalta
poismuuttaminen. Outi Vähäkuopus on kirkkovaltuuston varajäsen,
kasvatustyön johtokunnan jäsen ja yleisen seurakuntatyön varajäsen.
Kirkkolain mukaan vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. (KL 23:2.1)
Kirkkolain mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. (KL 23:4.1)
Kirkkolain mukaan luottamushenkilölle eron myöntämisestä
luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön.
(KL 23:6.1)
Kotipaikkakunta määrää paikallisen seurakunnan jäsenyyttä. Paikkakunnalta
poismuuton takia Outi Vähäkuopus on menettänyt vaalikelpoisuutensa
Taivalkosken seurakunnan luottamustehtäviin.

Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
a) myöntää Outi Vähäkuopukselle eron kirkkovaltuuston varajäsenyydestä,
kasvatustyön johtokunnan jäsenyydestä ja yleisen seurakuntatyön
johtokunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
b) valitsee Outi Vähäkuopuksen tilalle jäsenen kasvatustyön johtokuntaan
vaalikauden loppuajaksi.
c) valitsee Outi Vähäkuopuksen tilalle varajäsenen yleisen seurakuntatyön
johtokuntaan vaalikauden loppuajaksi.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 69 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 23
Nro 24
Nro 25
Nro 26
Nro 27

Talousarvion valmistelun perusteet 2021
Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys
Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut
ydinosaamiskuvaukset
Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin
liittyvät päätökset
Vuoden 2021 kirkkokolehdit (seurakuntatalouksien)
taloushallinnon ohjeet

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 8
Nro 9

Nro 10
Nro 11

Muutoksia luottamusmieskurssien
ajankohtiin/järjestämistapaan
Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman
hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä
arkipyhänä tehdystä työstä
Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävä
Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja
hautausmaatyön tehtäviin

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
§ 29 15.10.2020

Vuosilomat lokakuu 2020 - tammikuu 2021 /
Koillismaan rovastikunnan kirkkoherrat

4. Saapuneet muut kirjeet
Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 70 §

Todettiin, ettei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 71 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 66
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.25.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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