KIRKKONEUVOSTO KOKOUS 7 / 2021

Kokousaika

Tiistaina 16.11.2021 klo 18.30 – 20.00

Kokouspaikka
Saapuvilla olleet
jäsenet

Seurakuntatalo, sali

Muut saapuvilla
olleet

Alkuhartaus
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastus

Varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Erkki Lavanti pj. kirkkoherra
Sakari Raasakka, vpj.
Timo Heikkilä
Juho Härö
Marjo Nahkala
Susanna Ojala
Perttu Taka-Eilola
Tuomo Taka-Eilola
Liisa Vähäkangas

Sinikka Ojala
Seppo Nyrhinen
Heikki Hintsala
Anne Huttunen
Hanna Kauppila
Ville Laitala
Janne Havisto
Katri Lösönen

Mervi Jutila, valtuuston pj
Anne Huttunen, valtuuston vpj.
Riitta Tuomaala, taloudenhoitaja
Kirkkoherra Erkki Lavanti
69§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

70§ Pöytäkirjantarkistajiksi jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina valittiin Liisa Vähäkangas ja Sakari Raasakka

Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja

Erkki Lavanti

Pöytäkirjan tarkastus

Sihteeri

Riitta Tuomaala

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika 18.11.2021

Liisa Vähäkangas
Nähtävilläpito

Sakari Raasakka

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
19.11.- 3.12.2021 viraston aukioloaikoina.
Alavieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2021

Erkki Lavanti, khra

71§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Edettäneen esityslistan mukaisessa asiajärjestyksessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

72§

HAUTAPAIKAN LUNASTUS
Kirkkoneuvostolta on anottu etukäteen kahta hautapaikkaa.
Koissuon hautausmaalta paikat numero: 2.3.01.0061 ja 2.3.01.0062 (Viitala)
Taloudenhoitajan esitys: Hyväksytään hautapaikka-anomus. Hallinto-oikeus siirtyy, kun hautapaikkamaksu (400 euroa, toisen seurakunnan jäsen)) on maksettu.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

73§

KOLEHTISUUNNITELMA ALKUVUODEKSI 2022
Kolehtisuunnitelma tammi- kesäkuulle 2022 on lähetty kokouskutsun mukana (liite).
Kirkkohallitus on lähettänyt 1.10.2021 seurakuntiin yleiskirjeen numero 24/2021. Siinä kirkkohallitus on määrännyt yleiset kolehdit sekä antanut ohjeita muissa pyhäpäivissä ja tilaisuuksissa kerättävistä kolehdeista. Kirkkoneuvoston tulee laatia suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä kolehdeista (KJ 2:8).
Kirkkoherran esitys: Hyväksytään kolehtisuunnitelma alalle 1.1.30.6.2022.Kirkkoherralla on oikeus tehdä muutoksia äkillisiin tilanteisiin, esim. kriisi
yms. liittyen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

74§ SEURAKUNNAN EDUSTAJA OULUN ALUEKESKUSREKISTERIN
JOHTOKUNTAAN
Alavieskan seurakunta liittyy 1.1.2022 Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi. Seurakunnan ja Oulun aluekeskusrekisterin tekemän sopimuksen mukaisesti seurakunnan
on nimettävä aluekeskusrekisterin johtokuntaan varsinainen ja varajäsen. Jäsenseurakuntia edustavat johtokunnassa yleensä seurakuntien kirkkoherrat.
Taloudenhoitajan esitys: Valitaan seurakunnan edustajaksi Oulun aluekeskusrekisterin johtokuntaan kirkkoherra Erkki Lavanti. Jätetään varajäsen valinta myöhempään ajankohtaa, tulossa olevien henkilömuutosten vuoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

____/____
tark.

75§ TIETOSUOJAVASTAAVA
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietoja käsittelevät
organisaatiot nimeävät itselleen tietosuojavastaavan. Alavieskan seurakunnan liittyessä Oulun aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 on mahdollista, että Alavieskan seurakunta
nimeää tietosuojavastaavikseen Oulun seurakuntayhtymän tietosuojavastaavat lakimies Kristiina Harjuautin, rekisterinjohtaja Veijo Koivulan sekä tietohallintopäällikkö
Pentti Pekkarisen. Oulun seurakuntayhtymä on ilmoittanut, että kustannus on 5 senttiä
per seurakunnan jäsen. Todennäköisesti kustannus tulee olemaan jonkin verran tätä
alempi, kun yhä useammat seurakunnat ovat tehneet asiasta sopimuksen Oulun seurakuntayhtymän kanssa.
Esitys: Alavieskan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy Oulun seurakuntayhtymän
tarjouksen ja nimeää tietosuojavastaavikseen lakimies Kristiina Harjuautin, rekisterinjohtaja Veijo Koivulan sekä tietohallintopäällikkö Pentti Pekkarisen. Sopimus astuu
voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

76§ TALOUSARVIO VUODELLE 2022. TALOUS- JA TOMINTASUUNNITELMA
VUOSILLE 2022 - 2024
Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:
Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot.
Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,80 % vuodelle 2022
Toteutumavertailu 8.11.2021 näyttää euron 5.946,32 ylijäämää. Vuoden 2021 talousarvio oli ylijäämäinen 2.241euroa. Lokakuun 2021 loppuun mennessä verotuloja oli
kertynyt seuraavasti: kirkollisveroa 414.053,38 euroa 86,3 prosenttia talousarvion
(480 000) toteutumasta. Nousua 0,17% vuoden 2021vastaavaan ajankohtaan. Valtionrahoituksen toteutuma lokakuun mennessä 41.030 euroa 82,5 prosenttia talousarvion
(49.709) toteutumasta. Vuoden 2022 talousarvoon verotulot on arvioitu olevan
480 000 euroa. Yleinen taloustilanteen epävarmuus jatkuu. Valtionrahoitusosuuksiin
ei ole vielä saatu kirkkohallituksen vahvistusta. Otettu talousarviossa huomioon vuoden 2021 summan mukaan.

_____/____
tark.

Vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen 8.890 euroa
Lainaa jäljellä 2858 euroa, joka 1,28 euroa / seurakuntalainen (31.12.2020 /2232.)
Maksusuunnitelman lainan viimeinen maksuerä on 28.12.2021. Talletus tileillä noin
171 000 euroa.
Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Toimintakate vuodelle 2022 on 486.986 euroa henkilöstökulujen osuus toimintakatteesta on 66,22 prosenttia. (322 472 euroa)
Seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Investointeihin on otettu huomioon
tapulin katon tervaus. Omaisuuden tarkastuksessa esille tulleet korjaustyöt pyritty
huomioimaan talousarviossa.
Taloudenhoitajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2022
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024

Päätös: Hyväksyttiin esitys talousarviosta sekä toiminta -ja taloussuunnitelmasta
vuosille 2022- 2024.Päätettiin lähettää se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi.
77§ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2022
Seurakunnalla on erillinen hautainhoitorahasto, josta hoidetaan hoitohautoihin kohdistuvat kustannukset. Hoitohautoja on noin kaksisataa. Hoidot sovitaan vuosittain. Kesähoito on kolmekymmentä ja kukat ovat 4 euroa kappale. Pitempiaikaisia sopimuksia
hautainhoidoista ei tehdä.
Hautainhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2022 talousarvion liitteenä
Taloudenhoitajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2022

Päätös: Hyväksyttiin hautainhoitorahastosta laadittu talousarvio vuodelle
2022 ja päätetiin lähettää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päättäväksi.

78§

_____/____
tark.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-ei ollut

79§

ILMOITUSASIAT
-kirkkoherra kertoi vastuuryhmissä esille tulleita asioita
- kunnia -ja muistolaatta sijoitetaan seurakuntakodille 6.12. Laatan kustannuksista vastaa muut tahot.
SOTIEMME VETERAANIEN, ALAVIESKAN SUOJELUSKUNNAN,
LOTTIEN, LOTTATYTTÖJEN, SOTILASPOIKIEN JA KOKO KOTIRINTAMAMME SOTIEMME AIKAISTEN SUKUPOLVIEN
OSOITTAMAN URHOOLLISUUDEN JA TEKEMÄN TYÖN KUNNIAKSI ISÄNMAAMME KOHTALON VUOSINA 1939 – 1945.
-

80§

seurakuntakodin rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus suoritettu alkukesästä 2021. Talousarvioon investointeihin tätä hanketta varten oli varattu 12.000 euroa. Kustannukset olivat 12.586,80 euroa.
Taloudenhoitaja tekee avustushakemuksen investoinnista kirkkohallitukselle vuoden loppuun mennessä.

VALITUSOSOITE liitetään pöytäkirjaan

Kirkkoherra päätti kokouksen iltavirteen klo 20.00

____/____
tark.

