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Kokousaika:

3.3.2021 klo 17.00 – 17.42

Paikka:

Seurakuntatalo

Läsnä:

Pauna Sirpa
Hietala Heli
Ihme Maaret
Kananen Raimo
Karjalainen Harri
Keränen Oiva
Majava Ulla
Paloniemi Markku
Savolainen Ritva
Turpeinen Pekka
Tyni Seija
Virkkunen Juha

puheenjohtaja
§ 9 - 12

Muut saapuvilla olleet:

Törmänen Tuomo
Jaakkola Kari

kirkkoherra
talouspäällikkö/pöytäkirjanpitäjä

Poissa:

Buller Osmo
Jakkila-Parkkinen Tiina
Ruunu Lea

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: 9 §
Pöytäkirjantarkastajat:

10 §: Ritva Savolainen ja Juha Virkkunen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _________________________________
Sirpa Pauna
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

__________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 5 pnä maaliskuuta 2021

________________________________________
Ritva Savolainen

_________________________________
Juha Virkkunen

Pöytäkirjan nähtävilläpito:

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 6.3.2021 – 4.4.2021 toimiston
aukioloaikana.

Varmentaa:

_______________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUSKUTSU
Kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 3. päivänä maaliskuuta 2021 kirkossa alkaen klo
17.00.

ESITYSLISTA
9 §
10 §
11
12
13
14

§
§
§
§

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen, tarkastuksen ajankohdan ja nähtävilläpidon
toteaminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkon striimausjärjestelmän hankinta, lisätalousarvio 2021
Muut asiat
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Taivalkoskella 24.päivänä helmikuuta 2021

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

_____________________________
Sirpa Pauna

Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
6.3.2021 - 4.4.2021 sen aukioloaikoina.

Julkipanotodistus:

Tämä kokouskutsu on julkipantu ja ollut nähtävillä julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla 24.2.2021.

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto 9 §

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu
asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille
24.päivänä helmikuuta 2021 ja kokouskuulutus ja luettelo käsiteltävistä
asioista on pantu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle 24.päivänä
helmikuuta 2021. Täten kutsu on toimitettu KJ 8:5, 1-2 mukaisesti.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin ja hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN, TARKASTUKSEN AJANKOHDAN JA NÄHTÄVILLÄPIDON
TOTEAMINEN
Kirkkovaltuusto 10 §

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä pöytäkirjantarkastajiksi tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys,
valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajat ovat yleensä toimineet tarvittaessa myöskin ääntenlaskijoina.

Päätösehdotus:

Kirkkovaltuusto
1. suorittaa pöytäkirjantarkastajien valinnan;
pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 5.3.2021 klo 12.00
2. toteaa, että pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouskutsussa esitetyllä
tavalla.

Päätös:

1. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ritva Savolainen ja Juha Virkkunen.
2. Hyväksyttiin.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto 11 §

Käsittelyn pohjana on valtuuston jäsenille lähetetty esityslista

Päätös:

Hyväksyttiin.
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KIRKON STRIIMAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA, LISÄTALOUSARVIO 2021
Kirkkoneuvosto 8 § / 17.2.2021
Taivalkosken kirkon äänentoistojärjestelmä on uudistettu loppuvuodesta
2019 ja nyt olisi tarve hankkia kirkkoon striimauskalusto. Seurakunnan
jumalanpalveluksia ja muitakin toimituksia on striimattu työntekijöiden
kännyköillä. Kuvan ja varsinkin äänenlaatu on ollut lähetyksissä huono ja
toteutustapa on epäkäytännöllinen. Striimaustarve tulee vielä nykyisestä
tilanteesta lisääntymään ja sitä jatketaan vaikka korona-aika hellittääkin
joissain vaiheessa.
Konsultti Ilmari Mäenpää virtuualikirkko.fi -palvelusta on seurakunnan
pyynnöstä käynyt 12.2 konsultoimassa videokuvaukseen liittyvässä asiassa.
Paikalla olivat työalansa puolesta näkemyksiä esittämässä kirkkoherra,
kanttori, seurakuntamestari ja talouspäällikkö.
Hinta-arvio hankkeelle on 3.500 – 7.700 riippuen käytännössä siitä, että
tehdäänkö järjestelmä yhdellä vai kahdella kameralla. Järjestelmää ohjataan
sakastista. Hankinta kirjattaisiin investointiin 10 vuoden poistolla.
Päätösesitys (tp):

Kirkkoneuvosto
a) esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen
vuodelle 2021, kirkon striimausjärjestelmän hankinta 8.000 euroa.
b) valtuuttaa talouspäällikön jatkamaan hankinnan valmistelua
c) valtuuttaa talouspäällikön tekemään hankinnan määrärahan
myöntämisen jälkeen tarjousten perusteella

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto 12 §

Kirkkoneuvosto esittää: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksen
vuodelle 2021, kirkon striimausjärjestelmän hankintaan 8.000 euron
määräraha.
Talouspäällikkö Kari Jaakkolan ja kirkkoherra Tuomo Törmäsen
alkupuheenvuorojen jälkeen asiasta käytiin vilkasta yleiskeskustelua sekä
tekniikan että toiminnan näkökulmista.
Kirkkovaltuuston jäsen Harri Karjalainen teki muutosesityksen, että
määräraha korotetaan 10.000 euroon. Valtuutetut Pekka Turpeinen ja Heli
Hietala kannattivat muutosesitystä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa
Pauna kysyi valtuutetuilta, että ollaanko muutosesityksestä yksimielisiä ja
kirkkovaltuusto oli kirkkovaltuutettu Harri Karjalaisen muutosesityksestä
yksimielinen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen vuodelle 2021, kirkon
striimausjärjestelmän hankintaan 10.000 euron määräraha.
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MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto 13 §

Kirkkovaltuuston jäsen Heli Hietala poistui kokouksesta tämän
pykäläkohdan alkaessa klo 17.30.
Kirkkoherra informoi kirkkovaltuustoa tämänhetkisestä korona -tilanteesta,
sekä kirkkolain muutoksesta, joka mahdollistaa etäkokoukset jatkossa.
Talouspäällikkö informoi kirkkovaltuustoa kirkon remontin
suunnittelutyöryhmän tilanteesta ja vaiheesta.

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 14 §
Päätettiin kokous klo 17.42.
Valitusosoitus: 9, 10, 12

