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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2022

Kokousaika

Maanantaina 2.5.2022 klo 18.30 – 19.30

Kokouspaikka
Saapuvilla olleet
jäsenet

Seurakuntatalo, sali

Muut saapuvilla
olleet

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 Hämeenkorpi
Hanna Kauppila
Ville Laitala
Janne Havisto
Katri Lösönen

Mervi Jutila, valtuuston pj
Anne Huttunen, valtuuston vpj.
Riitta Tuomaala, taloudenhoitaja

Alkuhartaus
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kirkkoherra Erkki Lavanti
13§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastus

14§ Pöytäkirjantarkistajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina valittiin Susanna Ojala ja Perttu Taka-Eilola

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 4.5.2022

Susanna Ojala
Nähtävilläpito

Perttu Taka-Eilola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
5.5.- 19.5.2022 viraston aukioloaikoina.
Alavieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.5.2022

Erkki Lavanti, khra
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Edettäneen esityslistan mukaisessa asiajärjestyksessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

16§
HAUTAPAIKKA-ANOMUS
Kirkkoneuvostolta on anottu etukäteen hautapaikkaa.
Koissuon hautausmaalta paikka numero: 2.4.04.0257
Taloudenhoitajan esitys: Hyväksytään hautapaikka-anomus. Hallinto-oikeus siirtyy, kun hautapaikkamaksu 100 euroa on maksettu.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
17§

TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT 2022

Seurakunnan työntekijöiden vuosilomalista(liite) esitellään kokouksessa.
Kirkkoherran esitys: Hyväksytään työntekijöiden vuosilomat oheisen lomalistan
mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin henkilöstön vuosilomat lomalistan mukaisesti

18§

KOLEHTISUUNNITELMA HEINÄ- JOULUKUULLE

Kolehtisuunnitelma heinä- joulukuulle 2022 on lähetetty 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 ajalle 1.7.31.12.2022.Kirkkoherralla on oikeus tehdä muutoksia äkillisiin tilanteisiin, esim. kriisi yms. liittyen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

_____/____
tark.
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UUDEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN MUKAISET TOIMITUSPALKKIOT
Uudet toimituspalkkio suositussopimukset(liite) astuvat voimaan uuden
virkaehtosopimuksen 2022- 2024 mukaan. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat ry
suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkioita tämän suositussopimuksen mukaisesti tässä sopimuksessa sanotuista toimituksista ja
tehtävistä.
Esitys: Hyväksytään uusi toimituspalkkiosopimus kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti ja lähetetään se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi

Päätös: Esitys hyväksyttiin kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

20§

KIRKON VALAISTUKSEN KORJAUSTYÖT
Kirkon loisteputkivalaistus katonrajassa on otettu pois käytöstä joulukuussa 2021 paloturvallisuus syistä. Loisteputkien vaihtoa ledvalaistukseksi selviteltiin. Työ olisi vaatinut telineiden rakentamisen
kirkkoon. Kirkko olisi jouduttu ottamaan pois käytöstä viikoiksi. On
mietitty muita ratkaisuja kirkon valaistukselle. Asennettaisiin kohdevalaisimet urkuparvelle osoittamaan kattoon, jonka kautta toisivat lisävaloa
kirkkoon. Alttarikaiteen eteen kattoon laitettaisiin led-valaisin tuomaan
lisävaloa. Pyydetty tarjoukset Sähköasennus Ilkka Leinoselta ja Kalajoen Sähkö Oy:ltä. Vain Leinonen on jättänyt tarjouksen. Kustannukset
yhteensä noin 3.400 euroa. (liite) Talousarviossa rakennusten rakentamis- ja kunnossa pitoon on varattu 1.000 euroa. Asiantuntijapalveluihin
1.300 euroa. Talousarvioon varatut varat ei riitä kattamaan kustannuksia.
Valaistus on kuitenkin tärkeä asia ja vaikuttaa työskentelyyn ja tilaisuuksiin kirkossa.

Esitys: Hyväksytään Sähköasennus Ilkka Leinosen tarjous valaisimien
asennuksesta kirkkoon.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

_____/_____
tark.
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VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2022- 2025
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:

1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet

Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole
henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat
kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä
kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai
muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi
luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat
myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen,
voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä
on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa
nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
_____/____
tark.
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Suostumuksensa vaalilautakunnan jäseniksi ovat antaneet tähän mennessä seuraavat henkilöt:
Tapani Hautala; Liisa Konu; Teijo Visuri; Tenho Marjakangas; Mervi Nevalainen ja
Meeri Rinta-Jouppi.
Varajäseniksi suostumuksensa ovat tähän mennessä antaneet:
Timo Takkunen; Kirsi Niemelä; Ismo Talus; Marja Isokääntä; Krista Tofferi ja Ilmo
Auno.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
22§

SEURAKUNTAVAALEJA KOSKEVAT ASIAT

Lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi syksyn 2022 seurakuntavaaleja koskevat
asiat.
1. Seurakunta on kokonaisuutena yhtenä äänestysalueena
2. Äänestyspaikkana toimii kirkko
3. Seurakuntavaalien ilmoituslehtenä toimii paikallinen Alavieska-lehti

Päätös:

Esitys hyväksyttiin kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

23§

TALOUDELLINEN TILANNE
Toteutumavertailu 1.1.- 20.4.2021 liitteenä. (mukana tulostuspäivään
20.4. mennessä Kipassa kirjatut tapahtumat). Toteutuma näyttää
2.065,45 euroa ylijäämää. (talousarvio alijäämää 8.890 euroa.) Verotuloja on kertynyt mennessä maaliskuun loppuun mennessä 143.829,72 euroa. Nousua edellisen vuoden vastaavaan aikaan 3,34% 4.654,45 euroa.
Huhtikuun verotulot saadaan kuun lopussa. Seurakunnan käteisvarat
ovat tällä hetkellä noin 180.000 euroa ja lisäksi testamentti varat noin
31.000 euroa. Sähkön kulutus kirkossa on tällä hetkellä 5.695,49 euroa.
Toteutuma talousarvioon 51,80 prosenttia. Sähkön kulutus seurakuntakodilla 1.998,02 euroa. Toteutuma talousavioon 33,3%. Seurakuntakodin lämmityskustannukset 8.050,05 euroa. Toteutuma talousarvioon
48,2%. Sähkölaskut ovat tasoittuneet vuodenvaihteen tilanteesta, mutta
tuskin talousarvioon varattu summa riittää kirkon kohdalla.
Käydään läpi taloudellista tilannetta

Käytiin läpi seurakunnan taloudellista tilannetta
_____/____
tark.
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Taloudenhoitaja Riitta Tuomaala on ilmoittanut 13.4.2022 irtisanoutuvansa työtehtävästään 1.10.2022 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin taloudenhoitajan irtisanoutuminen työtehtävästä
1.10.2022 lukien.

25§

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-ei ollut

26§
-

-

-

27§

ILMOITUSASIOITA
Hautausmaiden siivoustalkoot Ke 11.5.
Seppeleen lasku Kaatuneiden muistopäivänä 15.5. Juho Härö lupautu
tehtävään.
Kirkkovaltuuston kokous pidetään To 12.5. klo 18.30
Seurakunnan jäsenmäärä noussut kolmella vuodenvaihteen jälkeen.
Kastetut 2, kuollut 11 kirkkoon liittynyt 1. Kirkosta eronneita ei ollut.
Seurakunnassa suoritetaan työsuojelutarkastus Pe 6.5.
Seurakunta ei saanut avustusta
seurakuntakodin rakennusautomaation saneeraukseen. Liian pieni investointikohde.
Haudan kaivuusta saatu tarjous Arttu Isotalukselta. Ollaan yhteydessä asianomaiseen sitten, kun tarkastellaan hautaustoimenmaksuja
seuraavan kerran.

VALITUSOSOITUS liitetään pöytäkirjaan

Kokous päättyi virteen 462
_____/____
tark.

