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43 §
KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 43
KJ 8:5
KL 7:4
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 §
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 02.12.2011, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 02.12.2011. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 05.12.2011.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Veisattiin virsi nro 7.
Kirkkoherra Kari Tiirola kertoi kuluneesta vuodesta. Epävarmuus ja talouden heikkeneminen ovat tuoneet haasteita parina edellisenä vuotena. Siitä huolimatta Haapajärven seurakunta on ollut edelläkävijä seurakuntakentässä monella sektorilla. Raivaajan tie ei ole aina helppo, mutta samalla se antaa uusia haasteita.
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44 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄ PITO
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 44
Kirkkovaltuuston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvuorossa ovat Raija Mykkänen ja Teija Myllylä. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
19.12.2011-19.01.2012 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 19.12.2011-19.01.2012.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raija Mykkänen ja Teija Myllylä, jotka
voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
19.12.2011-19.01.2012 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 19.12.2011-19.01.2012.
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45 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 45
Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
Lisäksi kohdassa muut asiat (51 §) merkittiin puheenvuorot:
Kari Tiirola ja Raija Mykkänen.
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46 §
”PERIAATTEISTA KÄYTÄNTÖÖN 2011” – SEURAKUNNAN STRATEGIAN TOTEUTTAMISOHJELMAN PÄVITYS
Kirkkoneuvosto 24.10.2011 § 59
Kirkkovaltuuston on päättänyt seurakunnan strategian MeidänSeurakunta seurannasta seuraavasti:
Strategia on jatkuva prosessi, joka vaatii toteutuakseen seurantaa.
Toteutumista ja arviointia voidaan seurata:
1. Kirkkoherran ja talouspäällikön johdolla käytävissä työntekijöiden kehityskeskusteluissa. Keskustelujen luonnollisin ajankohta on talousarvion ja toimintasuunnitelman tekemisen alkuvaihe elo-syyskuussa tai tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tekemisen yhteydessä.
2. Kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa talousarvion ja toimintasuunnitelman tai
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisen yhteydessä.
3. Strategiatyöryhmässä, jonka tulee kokoontua seurantaa varten vähintään kerran
vuodessa.
4. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisissä tilaisuuksissa.
Strategian toteuttamisohjelmaa on käsitelty työntekijäkokouksessa ja strategiatyöryhmässä syksyn aikana. Käsittelyn pohjalta on syntynyt ”Periaatteista käytäntöön,
versio 2011” –niminen asiakirja.
Asiakirja on liitteenä nro 1.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ”Periaatteista käytäntöön, versio 2011” –nimisen strategian
toteuttamisohjelman ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 46
Asiakirja on liitteenä nro 1.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti ”Periaatteista käytäntöön, versio 2011”
-nimisen strategian toteuttamisohjelman.
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47 §
KALAJOEN ROVASTIKUNNAN SEURAKUNTIEN TULEVAISUUS
Kirkkoneuvosto 24.10.2011 § 61
Lääninrovasti on lähettänyt rovastikunnan seurakunnille seuraavan kirjeen:
”Rovastikuntakokouksessa 4.5.2011 Ylivieskassa esiteltiin tulevaisuustyöryhmän tekemät nelikenttäanalyysit kolmesta vaihtoehdoista, joita ovat nykyinen malli, yhdenseurakunnan malli ja seurakuntayhtymän malli. Nelikenttäanalyysit on nyt välitetty
seurakuntiin kommentointia varten ja pyydän niistä lausuntoa syksyn rovastikuntakokoukseen mennessä (marraskuussa 2011). Toivon seurakuntien hallintoelinten ja
työntekijöiden tutustuvan analyyseihin huolella ja vastaavaan seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko seurakuntanne halukas yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen?
2. Mikä on mielestänne paras vaihtoehto esitetyistä malleista?
3. Onko teillä muita ideoita tulevaisuuden rakentamiseen?”
Analyysiä on käsitelty tänä syksynä seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä kokoontumisessa, jossa ilmapiiri mahdollisen seurakuntayhtymän
selvittämiseen oli myönteinen.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa seuraavat vastaukset:
1. Haapajärven seurakunta on halukas rakentamaan rovastikunnan seurakuntien yhteistä tulevaisuutta.
2. Esitetyistä malleista paras on seurakuntayhtymä.
3. Haapajärven seurakunnan mielestä koko rovastikunnan kattava seurakuntayhtymä on alueeltaan liian suuri. Mikäli kaikki seurakunnat olisivat halukkaita lähtemään mukaan seurakuntayhtymän valmisteluun, tulisi selvittää esim.
kahden yhtymän mahdollisuus.
Päätös:
Kirkkoneuvosto antaa seuraavat vastaukset:
1. Haapajärven seurakunta on halukas rakentamaan rovastikunnan seurakuntien yhteistä tulevaisuutta.
2. Esitetyistä malleista paras on seurakuntayhtymä.
3. Haapajärven seurakunnan mielestä koko rovastikunnan kattava seurakuntayhtymä on alueeltaan liian suuri. Mikäli kaikki seurakunnat olisivat halukkaita lähtemään mukaan seurakuntayhtymän valmisteluun, tulisi selvittää esim.
kahden yhtymän mahdollisuus.
Kirkkoneuvoston päätös annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
________
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 47
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi kirkkoneuvoston päätöksen tiedoksi.
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48 §
OMAKOTITONTIN MYYNTI TIMO VESALUOMALLE JA TARJA KALAJANNISKALLE
Kirkkoneuvosto 24.10.2011 § 63
Timo Vesaluoma ja Tarja Kalajanniska ovat tehneet liitteen nro 7. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen nro 7. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 1536 m²:n suuruisesta Haapajärven seurakunnan omistamasta tontista 69-3-315-7. Osoite: Puistokatu 9, 85800 Haapajärvi.
Timo Vesaluoman ja Tarja Kalajanniskan ostotarjous on 7,00 euroa/ m². Kiinteistökauppojen arviomiehet puoltavat liitteessä nro 7. tontin myyntiä hintaan 7,00 euroa/
m². Lisäksi arviomiehet katsovat, että ostajat maksavat muut myynnistä aiheutuvat
kulut.
Timo Vesaluomalla ja Tarja Kalajanniskalla on tonttiin voimassa oleva vuokrasopimus. Tontilla on asuinkäytössä oleva omakotitalo.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Puistokatu 9/Haapajärvi sijaitsevan tontin myymistä Timo Vesaluomalle ja Tarja Kalajanniskalle 7,00 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi kaupan teosta aiheutuvat muut kulut.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 48
Ostotarjous, tonttikartta sekä arviomiesten lausunto on liitteenä nro 2.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan
tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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49 §
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.10.2011
Kirkkoneuvosto 28.11.2011 § 72
Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon lokakuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.10.2011 sisältyy kuluvan vuoden tilinpäätösennuste.
Käyttötalouden osalta kaikki tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan.
Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee
ylijäämäiseksi, vaikka marraskuussa kirkon ja seurakuntatalon ennakoimattomat korjaukset ovat aiheuttamassa melko mittavan kuluerän. Vuoden 2011 talousarviossa
lähtökohtana oli, että vuoden 2011 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi.
Investointitalousarvion osalta seurakuntatalon yläikkunoiden uusiminen toteutetaan
marraskuun aikana.
Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot sekä tonttien vuokratulot toteutuvat syksyn
aikana suunnitellusti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet budjetin raameissa. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut.
Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana
vuoden 2010 verotulokertymää edellä noin 39.061,00 euroa ja vuoden 2009 verotulokertymää edellä noin 33.653,00 euroa.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosikatsauksen
1.1.-31.10.2011.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 49
Osavuosikatsaus on liitteenä nro 3.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tyytyväisenä tiedoksi osavuosikatsauksen.
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50 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2012-2014
Kirkkoneuvosto 28.11.2011 § 73
Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:
Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena 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. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon
myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2010 oli 111.919 euroa ylijäämäinen.
Tilikauden tulos vuodelta 2010 oli 1.844 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2010 lopussa
seurakunnalla oli velkaa 318.395 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt
yhteensä 152.990 euroa.
Vuoden 2012 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen
aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ”lähes paikallaan polkevien” tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista.
Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät vuoden 2011 tasolla ja henkilöstöja muut menot nousevat noin 2 prosenttia. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2012.
Investointien osalta ei vuonna 2012 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Urkujuhlien järjestämiseen on varattu määräraha, joka katetaan pääosin sponsorituella sekä seurakunnan osuudella ja pääsymaksutuloilla. Talousarviovuonna
metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään tiukassa kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekö talouden tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle.
Talousarviossa tilikauden 2012 tulos poistojen jälkeen on 5.503,00 euroa, vuosikate
123.924,00 euroa ja investoinnit 12.000,00 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto 6/2011

14.12.2011

Sivu 54

Ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2012 - 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 3.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 3. mukaisen talousarvion vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2014.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 50
Talousarvio vuodelle 2012, sekä vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma
on liitteenä nro 4.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vastuullisesti laaditun kirkkoneuvoston esityksen vuoden 2012 talousarvioksi, sekä vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvion osoittama tilikauden tulos on ylijäämäinen 5503 euroa.
Kirkkovaltuusto kehottaa taloudesta vastaavia pitämään edelleen tiukan talouskurin.
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51 §
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 51
1. Kari Tiirola esitteli Suurella sydämellä -auttamispalvelua.
Haapajärven seurakunta on liittynyt Suurella sydämellä -auttamispalveluun.
www.suurellasydamella.fi on internetin kautta vapaaehtoistoimintaa välittävä palvelu. Palvelua ylläpitää ev.lut.seurakuntien verkosto. Toiminta-ajatuksena on lähimmäisen palvelu ja auttaminen. Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia auttaa, palvella avun tarvitsijoita
ja koota yhteen eri paikkakuntien auttamistyötä.
2. Raija Mykkänen tiedotti, että Marja Kantolaa on pyydetty kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustoehdokkaaksi. Marja Kantola on lupautunut hiippakuntavaltuustoehdokkaaksi. Vaalit toimitetaan helmikuussa 2012.
--Merkittiin tiedoksi.
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52 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto 14.12.2011 § 52
Puheenjohtaja kiitti asiallisesta ja rakentavasta kokouksesta. Puheenjohtaja antoi kiitokset tuloksekkaasta työstä työntekijöille ja luottamushenkilöille.
Katri Laitinen luki jouluevankeliumin. Päätteeksi veisattiin virsi 21:1-3,10.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
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