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Kokousaika:

3.12.2020 klo 15.15 – 17.00

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, seurakuntasali

Läsnä:

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston pj
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

74 §: Oiva Keränen ja Kerttu Lämsä

varajäsen

Poissa:

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Tuomo Törmänen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä § 89

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 3. päivänä joulukuuta 2020

__________________________________
Oiva Keränen

_______________________________
Kerttu Lämsä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntasalissa torstaina 3. päivänä
joulukuuta 2020 alkaen klo 15.15.

ESITYSLISTA
72 §
73 §
74 §
75
76
77
78
79
80

§
§
§
§
§
§

81
82
83
84
85
86
87

§
§
§
§
§
§
§

88 §
89
90
91
92

§
§
§
§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Kirkkovaltuuston kokouksen 18.11.2020 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalinta vuosille 2021 ja 2022
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalinta vuosille 2021 ja 2022
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2021 ja
2022
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.–31.12.2021
Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2021
Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnan nimeäminen vuodelle 2021
Seurakuntatalon käyttäminen kunnallisvaalien vaalityössä
Kukkahankinnat sankari- ja hautausmaalle 2021
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmat vuosille 2022-2023
Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmat
vuosille 2022-2023
Taivalkosken ja Posion seurakunnan yhteistyösopimus taloushallinnon tehtävistä 1.1.2021
- 31.12.2022
Seurakunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2021
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 27. päivänä marraskuuta 2020

Puheenjohtaja
Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 4.12.–18.12.2020
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 72 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 73 §

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 jaettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 27.11.2020.

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 74 §

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 Oiva Keränen ja Kerttu
Lämsä. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 75 §
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 76 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
- Yleisen seurakuntatyön pöytäkirja 18.11.2020
- Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 16.11.2020
- Diakoniatyönjohtokunnan pöytäkirja 16.11.2020
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Tuomo Törmänen
- Päätökset 14 – 21 (Populus) 5.11.2020 – 26.11.2020 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset (ei uusia) 5.11.2020 – 26.11.2020 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Päätös 1/2020

Kirkon virsikirjojen hankinta 240 kpl

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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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 18.11.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvosto 77 §
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 18.11.2020
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2021 JA 2022
Kirkkoneuvosto 78 §
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2).
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan vuosille 2021 ja 2022.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2021 JA 2022
Kirkkoneuvosto 79 §
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2).
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2021 ja 2022.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
VUOSILLE 2021 ja 2022
Kirkkoneuvosto 80 §
Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen
vuoden tammikuussa. (KL 10:2.2)
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaisesti
kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä. Valituilla
jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali
toimitetaan siten, että ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja
sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan
kirkkoneuvoston jäsenille valitaan erillisellä vaalilla varajäsenet, kun 2 §:n
mukaiset vaalit on toimitettu.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
a) valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosille 2021 ja 2022.
b) valitsee kirkkoneuvostolle viisi (5) varsinaista jäsentä vuosiksi 2021 ja
2022.
c) valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten
henkilökohtaiset varajäsenen vuosiksi 2021 ja 2022.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.1.–31.12.2021
Kirkkoneuvosto 81 §
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.–31.12.2021 (liite
2).
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto
a) hyväksyy esitetyn kolehtisuunnitelman (liite 2) ajalle 1.1.–31.12.2021.
b) myöntää kirkkoherralle oikeuden perustellusta syystä poiketa
hyväksytystä kolehtisuunnitelmasta.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2021
Kirkkoneuvosto 82 §
Seurakunnan henkilöstökoulutuksen lähtökohtana on seurakunnan
toiminnan mukanaan tuomat koulutustarpeet. Henkilöstökoulutus on
koulutusta, joka tukee seurakunnan toiminnan tavoitteellista kehittämistä,
parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, lisää työtyytyväisyyttä sekä
henkistä hyvinvointia.
Seurakuntien tukena koulutus- ja kehittämistarpeeseen vastaamisessa on
kirkon henkilöstökoulutusjärjestelmä, jonka muodostavat kirkon
koulutuskeskus, kirkkohallituksen muut yksiköt, hiippakuntien
tuomiokapitulit ja kirkolliset järjestöt sekä oppilaitokset sovitun työjaon
mukaisesti. Lisäksi henkilöstökoulutusta voidaan järjestää rovastikunnan
seurakuntien yhteistyönä.
Koulutussuunnitelma on laadittu työntekijöiden omien esitysten ja toiveiden
pohjalta. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat arvioineet työntekijöiden
esitysten perusteltavuuden seurakunnan tarpeiden pohjalta.
Liitteenä henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2021 (liite 3).
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto päättää
a) hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2021 (liite 3).
b) valtuuttaa kirkkoherran määrärahojen puitteissa hyväksymään vuoden
varrella eteen tulevat eri tehtäväalueille suunnatut koulutukset, joihin on
tarkoituksenmukaista osallistua.
c) että, hyväksyttyjen koulutusten ajalta viranhaltijalla / työntekijällä on
oikeus saada varsinainen palkkansa tai täysi korvaus menetetystä
säännöllisen työajan ansiosta. Lisäksi korvataan aiheutuneet
matkakustannukset kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti
sekä esitettyjä tositteita vastaan muutkin koulutuksesta aiheutuneet
kohtuulliset kustannukset.
d) anoa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta koulutusavustusta
kirkkoherra Tuomo Törmäsen ja Heikki Pesämaan kirkon
organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen kustannuksiin. Anomuksen
perusteena on seurakunnan heikko taloudellinen tilanne ja koulutuksen
hiippakunnalle antama kokonaishyöty.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN KERÄYSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODELLE 2021
Kirkkoneuvosto 83 §
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen
kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja
kehitysmaissa.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen
ahdinkoon. Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla
maata ja sen taustalla on monenlaisia syitä. Myös puuttumiskeinot ilmiöön
ovat monimuotoisia. Yhteisvastuukeräyksen kotimaisina valtakunnallisina
kumppaneina ovat Kirkon diakoniarahasto sekä Seurakuntaopiston kokoama
kansanopistoverkko. Diakoniarahasto kohdentaa Yhteisvastuuvarat
kokonaisvaltaiseen avustustoimintaan yhteistyössä paikallisseurakuntien
kanssa. Heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä autetaan taloudellisen
ahdingon korjaamisessa ja elämänlaadun kohentamisessa. Seurakuntaopisto
kokoaa valtakunnallisen kansanopistoverkoston, joka tulee toteuttamaan
ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen
valmennusta vuodesta 2022 alkaen.
Paikallisen keräävän seurakunnan toivotaan käyttävän oman tuottoosuutensa paikallisten tarpeiden mukaisesti ikäihmisten ahdingon
helpottamiseen.
Maailman katastrofialueilla vuoden 2021 yhteisvastuukeräyksen tuotolla
tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista monialaisesti Yhteisvastuun
kansainvälisen kumppanin, Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston, työllä.
Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda.
Vuoden 2021 yhteisvastuukeräys alkaa kynttilänpäivänä 7.2.2021.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja
esimiehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.
Yhteisvastuukeräyksen suunnittelua ja toteutusta varten seurakunnassa on
tarpeen nimetä yhteisvastuutoimikunta.
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto
a) nimeää yhteisvastuukeräyksen keräystoimikuntaan puheenjohtajaksi
diakonissa Heidi Keräsen sekä jäseniksi seurakuntapastori Heikki
Pesämaan, kanttori Marjukka Simunan, Maria Taivalkosken ja yhden
kirkkoneuvoston edustajan.
b) nimeää keräyspäälliköksi diakonissa Heidi Keräsen.
c) valtuuttaa yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnan päättämään oman
seurakunnan avustustoimintaan tarkoitetun keräystuoton tarkemmasta
käyttämisestä.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston edustajaksi
nimettiin Ulla Majava.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2020

07 / 2020
Sivu 12 / 19

SEURAKUNTATALON KÄYTTÄMINEN KUNNALLISVAALIEN VAALITYÖSSÄ
Kirkkoneuvosto 84 §
Kunnallisvaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021.
Seurakunnan tehtävänä on edistää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua
ja toimintaa omalla paikkakunnalla. Poliittinen vastuunkanto oman
paikkakunnan asioista ja tulevaisuudesta on kristityn tehtävä ja velvollisuus
maailmassa. Seurakunta voi omalla toiminnallaan edistää tämän tehtävän
toteutumista.
Aikaisemmin seurakunnan tiloja ei ole annettu poliittisten puolueiden ja
kunnallisvaalien valitsijayhdistysten käyttöön. Koronavirustilanne on
vaikeuttanut monien tilojen käyttöä osallistujarajoitusten vuoksi.
Seurakuntatalo on yksi suurimpia kokoontumistiloja Taivalkoskella.
Kaikissa tapauksissa seurakuntataloa tulee käyttää sen arvon ja seurakunnan
arvojen mukaisesti. Poliittisten puolueiden ja valitsijayhdistysten tulee
maksaa tilasta normaali vuokra.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto antaa jokaiselle Taivalkoskella toimivalle poliittisille
puolueelle ja kunnallisvaalien valitsijayhdistykselle oikeuden käyttää kaksi
kertaa seurakuntataloa ennen kunnallisvaaleja. Seurakuntataloa tulee käyttää
tilan arvon mukaisesti. Tilasta peritään tavanomainen vuokra.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KUKKAHANKINNAT SANKARI- JA HAUTAUSMAALLE 2021
K-neuvosto 85 §
Seurakunta on pyytänyt kesäkukkahankinnoista tarjoukset seuraavilta:
- Pesiölän Puutarha Ky, Taivalkoski
- Pudasjärven Puutarha, Pudasjärvi

Tarjoukset on pyydetty jättämään 26.11.2020 klo 12.00 mennessä.
Tarjoukset (liite 5).
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta seuraavasti: (sis. alv 24%)
Pudasjärven puutarha
• yhteensä 3.299,00 euroa
Pesiölän puutarha
• yhteensä 2.950,00 euroa

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää, että kukkahankinnat sankari- ja hautausmaalle
vuodelle 2021 tehdään Pesiölän puutarhasta.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA SUUNNITELMAT VUOSILLE
2022-2023
K-neuvosto 86 §

Johtokunnat, talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet ehdotuksen
talousarvioksi vuodelle 2021 ja suunnitelmiksi vuosille 2022-2023.
Ehdotuksen mukaisesti toimintakulut vuodelle 2021 ovat -708.583 euroa ja
toimintatuotot ovat 78.060 euroa eli toimintakatteeksi jää -630.523 euroa.
Talousarvion mukainen toimintakate vuodelle 2020 oli -639.388 euroa ja tilinpäätöksen 2019 mukainen toimintakate oli -663.243 euroa.
Investointimenot vuodelle 2021:
- Tien rakentaminen vapaa-ajan tonteille 20.000 euroa
Vuoden 2021 kirkollisverotuloiksi on arvioitu 686.000 euroa ja
valtionrahoituksen osuudeksi 78.050 euroa. Vuonna 2019
kirkollisverotuloja saatiin 665.876 euroa.
Verotulokertymä 30.11.2020 oli 616.314 euroa, jossa oli laskua edelliseen
vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden - 0,5 %. Kirkollisveroprosentti on
vuoden 2007 alusta ollut 1,65.
Verotulojen täydennystä on arvioitu saatavan 35.000 euroa.
Vuosikatteeksi 2021 muodostuu tuloslaskelman mukaisesti 96.127 euroa.
Vuoden 2020 vuosikatearvio oli 77.262 euroa. Tilinpäätöksessä 2019
vuosikate oli 45.732 euroa.
Poistot käyttöomaisuudesta ovat 38.941 euroa.
Vuoden 2021 tuloslaskelma näyttää poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen
ylijäämää 57.186 euroa. Vuoden 2020 tuloslaskelma-arvio näytti ylijäämää
42.299 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2019 oli 1.978 euroa alijäämäinen.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 ja suunnitelma 2022-2023 (liite 6).

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2021 ja suunnitelmat
vuosiksi 2022-2023.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2020

07 / 2020
Sivu 15 / 19

HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021
JA SUUNNITELMAT VUOSILLE 2022-2023
K-neuvosto 87 §

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 2021 toimintakatteeksi jää
ylijäämää 285 euroa ja vuosikatteeksi 285 euroa ylijäämää. Tilikauden
tulokseksi tuloslaskelma osoittaa 285 euron ylijäämää.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 ja suunnitelma 2022-2023 (liite 6).

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan
ehdotuksen hautainhoitorahaston toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
vuodelle 2021 ja suunnitelmat vuosiksi 2022-2023.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2020

07 / 2020
Sivu 16 / 19

TAIVALKOSKEN JA POSION SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS TALOUSHALLINNON
TEHTÄVISTÄ 1.1.2021 – 31.12.2022
Kirkkoneuvosto 88 §

Posion seurakunnan kirkkoherra Leena Pudas on ottanut syksyllä 2019
yhteyttä talouspäällikkö Kari Jaakkolaan liittyen Posion seurakunnan
taloushallinnon tehtäviin. Posiolla pitkään tehtävää hoitanut talouspäällikkö
oli siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen alkuvuodesta 2019 ja sijaisena
siitä lähtien ollut henkilö ei ollut tehtävään käytettävissä 31.10.2019 jälkeen.
Talouspäällikkö Kari Jaakkola on hoitanut soveltuvin osin taloushallinnon
tehtäviä Posiolla Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston myöntämällä
sivutoimiluvalla 1.11.2019 lukien.
Tehtävien hoitoa on jatkettu Taivalkosken ja Posion seurakuntien
yhteistyösopimuksella 1.4.-31.12.2020.
Marraskuussa 2020 Taivalkosken ja Posion seurakuntien johtavat
luottamushenkilöt, kirkkoherrat ja talouspäällikkö kävivät neuvottelun
määräaikaiseen yhteistyösopimukseen liittyen. Muistiot neuvotteluista,
talousvaikutusten arviointi ja yhteistyösopimusluonnos liitteenä nro 10.
Posion seurakunnalla on kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti tarkoitus
etsiä yhteistyökumppania taloushallinnon tehtäviin.
Taloushallinnon yhteistyöhön seurakuntien kesken on tullut kannustusta
myös piispa Jukka Keskitalolta.
Sopimusehdotuksen mukaan Taivalkosken seurakunnan palveluksessa oleva
talouspäällikkö vastaa jatkossa myös Posion seurakunnan talouspäällikön ja
taloustoimiston tehtävistä. Taivalkosken seurakunta toimii
palveluntarjoajana.
Kyseessä on yhteistyösopimus, jossa palveluntarjoajan talouspäällikön
kustannukset jaetaan prosenttiosuudella seurakuntien kesken. Taivalkosken
seurakunnan osuus jaettavista talouspäällikön kustannuksista ja työajasta on
60 % ja Posion seurakunnan osuus on 40 %. Molemmat seurakunnat
saavuttavat merkittävän taloudellisen säästön yhteistyösopimuksella.
Yhteistyön tavoitteena on selvittää, onko seurakuntien yhteinen
talouspäällikön virka mahdollinen.
Sopimus olisi voimassa määräaikaisesti 1.1.2021 – 31.12.2022 ja
molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomisaika
alkaa irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Sopimuksen sisältöä ja toimivuutta tarkastellaan lokakuussa 2021 ja 2022.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Päätösesitys (khra):

PÖYTÄKIRJA
3.12.2020

07 / 2020
Sivu 17 / 19

Kirkkoneuvosto
a) hyväksyy Taivalkosken ja Posion seurakuntien yhteistyösopimuksen
taloushallinnon tehtävistä määräajaksi 1.1.2021 – 31.12.2022.
Ennen varsinaista asian käsittelyä ja päätöksentekoa kirkkoneuvosto kuuli
talouspäällikkö Kari Jaakkolaa asiantuntijana, jonka jälkeen hän poistui
kokouksesta esteellisenä.
Pöytäkirjanpitäjänä toimii tämän pykälän aikana kirkkoherra Tuomo
Törmänen.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2020

07 / 2020
Sivu 18 / 19

SEURAKUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2021
K-neuvosto 89 §
Seurakunnan ilmoitukset on julkaistu kuluneena vuonna PoloPrintin
valmistamassa Taivalkosken Sanomissa.
Seurakunta on pyytänyt päätöksen tekemistä varten tarjoukset
seurakunnallisista ilmoituksista seuraavilta:
* Koillissanomat Oy
* PoloPrint (Taivalkosken Sanomat)
Tarjoukset saatiin sekä Koillissanomilta ja Poloprintiltä (liite 4). Tarjouksista
(sis. alv 24%) kirjataan seuraavaa:
Koillissanomat Oy
Kirkolliset uutiset kerran viikossa, keskiviikkoisin. Ilmoituksen hinta 190
€/viikko, sis. alv 24%.
Kastetut ja kuolleet tulevat tähän samaan hintaan. Uutisluontoiset asiat
veloituksetta; lukijamäärä: 6.000 kpl (11/2020)
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 93x62 mm

0,26 €/pmm
0,27 €/pmm
0,32 €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 (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Koillissanomien tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska
tarjouksessa ei ole ilmoitettu pmm -hintaa
b) seurakunnan kirkolliset ilmoitukset ja viralliset ilmoitukset julkaistaan
vuonna 2021 PoloPrintin valmistamassa Taivalkosken sanomissa.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.12.2020

07 / 2020
Sivu 19 / 19

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 90 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 28
Nro 29

Vuoden 2021 kirkkokolehdit
Lotta Svärd 100 vuotta

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Nro 12

1. Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa
2. Työajan lyheneminen vuoden vaihteessa

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

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 91 §

Kirkkoherra informoi kirkkoneuvostoa tämänhetkisestä korona -tilanteesta ja
sen vaikutuksista seurakunnan toimintaan.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 92 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 73, 74, 77, 81, 82, 84, 85 ja 88
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

