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20 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 20
Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 17.5.2017.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

Sivu 24
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Kirkkoneuvosto 3/2017

22.5.2017

Sivu 25

21 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ
PITO
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 21
Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
Puheenjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mauri Tenkula ja Sirkka Nikula, jotka ovat
tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.5. - 8.6.2017
klo 9.30 - 13.00.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Tenkula ja Sirkka Nikula, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.5. – 8.6.2017 klo
9.30 – 13.00.
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22 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 22
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.
Päätös:
Pykälä 26 käsitellään työjärjestyksestä poiketen ennen pykälää 23. Pykälien ja liitteiden numerointi säilyy asialistan mukaisena. Muutoin hyväksytään asialistan mukainen työjärjestys.
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23 §
HENKILÖSTÖN VUOSILOMAT
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 23
Henkilöstön vuosilomasuunnitelma 2017 on liitteenä nro 1. Papiston osalta lomat hyväksyy kirkkoherra ja kirkkoherran osalta tuomiokapituli.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen vuosilomasuunnitelman ja merkitsee papiston lomat tiedoksi. Vuosilomakauden ulkopuolella pidettävien lomien sijoittamisesta päättää kirkkoherra ja talouspäällikkö.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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24 §
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 24
Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen osavuosikatsauksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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25 §
SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNNÖN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 15
Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2017
Liite 1
Liite 2
Haapajärven seurakunnan nykyinen talousääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa
27.9.1999. Vuoden 2017 alusta Haapajärven seurakunta on liittynyt Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi, joten taloussääntö on uusittava. Kirkkohallitus on julkaissut yleiskirjeessään 2/2017 mallin seurakuntien uudeksi taloussäännöksi.
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja
määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa
säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä
toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä
kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja
sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä
koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu mainita seurakunnan rahan
lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta-ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on
sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat
olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa
luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille tileille.
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Joidenkin pykälien jälkeen on kursiivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja esimerkkejä seurakuntatalouden tueksi ja mallin tulkitsemiseksi.
Sääntömallissa on useita kohtia, joissa on erotettu kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto kauttaviivalla eri virkanimikkeistä. Seurakuntatalouden on omassa säännössään poistettava ylimääräiset nimikkeet ja jätettävä tai lisättävä se nimike, joka seurakuntataloudessa on käytössä.
Joissakin tapauksessa päätösvalta voidaan jättää kirkkoneuvostolle. Erityisen tärkeää
on huomioida sääntömallin 2 §:ssä mainittu taloudesta vastaava viranhaltija, joka
muun muassa allekirjoittaa seurakuntatalouden tilinpäätöksen yhdessä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston kanssa. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava
mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esittävä
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkohallituksen malliohjesääntö on liitteenä nro 2. ja esitys Haapajärven seurakunnan taloussäännöksi liitteessä nro 1.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 1. olevan Haapajärven seurakunnan taloussäännön ja lähettää sen kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
Tämän pykälän käsittelyn aluksi puheenjohtajan muutti ehdotustaan, että asiaa ei käsitellä, koska kirkkohallitus on luvannut toimittaa lisäselvityksiä kevään aikana.
Päätös:
Muutettu puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja asia jätettiin pöydälle
lisäselvityksiä varten.

______________

Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 25
Kirkkohallituksen malliohjesääntö on liitteenä nro 3. ja korjattu esitys Haapajärven
seurakunnan taloussäännöksi liitteessä nro 4.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 4. olevan Haapajärven seurakunnan taloussäännön ja lähettää sen kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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26 §
SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUS
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 26
Haapajärven seurakuntatalo vaatii perusteellista korjausta. Insinööritoimisto Widetek /
Markku Vuolteenaho on kesällä 2015 tehnyt seurakuntatalon kuntotutkimuksen, josta
valmistunut raportti on esitelty kirkkovaltuuston kokouksessa 12.10.2015. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta kokouksessaan 27.10.2015. Kirkkoneuvosto teki periaatepäätöksen seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelusta ja valitsi rakennustoimikunnan jäsenet kokouksessaan 26.1.2016. Rakennustoimikunta on kokoontunut neljä
kertaa vuonna 2016 sekä neljä kertaa vuonna 2017. Arkkitehti Kimmo Heikkilä (Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy) pyydettiin mukaan hankkeeseen 12.12.2016 alkaen. Arkkitehdin tehtävänä on ollut työstää keskustelujen ja kirjallisten asiakirjojen
pohjalta suunnitelma perusratkaisuksi tilaajan kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta.
Hänen vastuullaan on suunnitella rakennuksesta mm. toiminnallisesti ja esteettisesti
hyvä kokonaisuus.
Rakennustoimikunta: Kari Tiirola (pj), Marja Kantola, Esko Peltoniemi, Kyösti Niinikoski, Minna Paananen, Pekka Laajalahti (sekä 12.12.2016 mukaan kutsuttuna arkkitehti Kimmo Heikkilä) ovat työstäneet työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kuunnellen
hanketta eteenpäin ajatuksella, että seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet ovat
rajalliset ja mahdollisen kirkkohallituksen rakennusavustuksen saaminen kohteeseen
on epävarmaa. Rakennustoimikunnan kokouksissa esiteltyjen piirustusten ja suunnitelmien etenemisen aikana on päädytty ratkaisuun, jossa seurakuntataloa ei laajenneta, vaan kaikki seurakunnan toiminnat keskitetään seurakuntatalolle nykyisten seinien sisälle. Myynnissä olevien Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan toiminnot saadaan mahtumaan seurakuntatalolle hyvän suunnittelun ansiosta. Lisäksi suunnittelua
on ohjannut kustannusarviosuunnitelma, johon seurakunnalla todetaan olevan realistisia mahdollisuuksia. Kustannukset eivät saa nousta yli 1,5 milj.eur.
Rakennustoimikunta päätti kokouksessaan (liite nro 5.) 3.5.2017, että arkkitehti
Kimmo Heikkilän laatimat liitteen nro 5. mukaiset piirustukset viedään seurakunnan
hallinnossa eteenpäin. Lisäksi arkkitehti Kimmo Heikkilä laatii lisäpiirustukset kirkon
hautausmaan konevarastosta sekä Karpalon hautausmaan konevarasto/sos.tilasta,
jotka esitellään 22.5.2017 seuraavissa rakennustoimikunnan ja kirkkoneuvoston kokouksissa. Kimmo Heikkilä on esittelemässä suunnitelmia ja piirustuksia kirkkoneuvoston kokouksessa.
Oheismateriaalina liitteet nro 5.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. liitteen nro 5. mukainen hankesuunnitelma ja -piirustukset hyväksytään,
2. kirkkovaltuusto tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta.
Lisäksi kirkkoneuvosto antaa rakennustoimikunnalle valtuudet lähteä viemään rakennushanketta eteenpäin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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27 §
MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ RONKAALA 69-401-19-99 JUHA OJALALLE
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 27
Juha Ojala on tehnyt liitteen nro 6. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen
nro 6. merkitystä määräalasta, tilasta Ronkaala 69-401-19-99. Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevan Haapajärven seurakunnan omistaman määräalan pinta-ala on noin 1545 m². Osoite: Kauppakatu 29, 85800 Haapajärvi.
Alueelle ei ole tehty tonttijakoa. Vahvistetun asemakaavan mukaisesti alue on asuin-,
liike- ja toimistorakennusten korttelialue (liite nro 6).
Kiinteistökauppojen arviomiehet ovat arvioineet liitteen nro 6. mukaisesti määräalan
arvoksi 20,60 euroa/ m². Lisäksi he katsovat, että ostotarjouksen tekijä vastaa tontin
muodostamisesta sekä muista kauppaan liittyvistä kuluista.
Juha Ojalalla on määräalaan voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy 31.7.2022.
Määräalalla on omakotitalo.
Oheismateriaalina liitteet nro 6.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että
1. Kauppakatu 29/Haapajärvi sijaitseva määräala (pinta-ala noin 1545 m²) myydään
Juha Ojalalle 20,60 euron neliömetrihinnalla,
2. ostotarjouksen tekijä vastaa tontin muodostamisesta sekä muista kauppaan
liittyvistä kuluista,
3. myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:
22.5.2017 klo 9.10 puhelinsoitolla Juha Ojala perui tarjouksensa.
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
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28 §
LAURIKKALAN PAPPILAN JA PIKKUPAPPILAN MYYNTI
Kirkkoneuvosto 30.5.2016 § 31
Kirkkoneuvoston 26.1.2016 (1/2016 § 17) valitsema rakennustoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa ja perehtynyt Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan tilanteeseen.
Toimikunnan ensimmäinen kokous teki päätöksen, että seurakunta lähtee valmistelemaan Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan myyntiä tontteineen. Tontilla oleva Samuelin kirkko ehdotetaan siirrettäväksi seurakuntatalon yhteyteen. Samalla rakennustoimikunta päätti, että Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan myyntiin liittyvät valmistelutyöt pyritään tuomaan kirkkoneuvoston käsittelyyn kesään mennessä.
Rakennustoimikunnan toinen kokous teki päätöksen, että Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan kunnosta tehdään kuntoarvio. Kuntoarvion tekee Widetek insinööritoimisto 30.5.2016 mennessä, jolloin kirkkoneuvosto käsittelee asiaa.
DI Markku Vuolteenaho Widetek insinööritoimistosta tulee kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan kuntokartoituksen alustavista
tuloksista. Kohteen myynnistä on keskusteltu Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
kiinteistövälittäjä Mirella Huhtalan kanssa.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että
1. Laurikkalan pappila ja Pikkupappila laitetaan myyntiin maapohjineen, Samuelin
kirkko siirretään seurakuntatalon yhteyteen
2. kiinteistö annetaan tarjouskilpailumyyntiin Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
kiinteistövälittäjälle 14.6. – 4.9.2016 väliseksi ajaksi toimeksiantosopimuksella,
joka on voimassa 14.6.2016 alkaen 4 kuukautta, sopimusta voidaan jatkaa
tarvittaessa 4 kuukautta kerrallaan,
3. kiinteistö myydään tarjousten perusteella, mutta rakennustoimikunta päättää
myynnin lähtöhinnan (pohjahinta) kiinteistövälittäjän arvioiden perusteella,
4. kirkkoneuvosto käsittelee 20.9.2016 saapuneet tarjoukset, jonka jälkeen kirkkovaltuusto päättää myynnistä ja päätös lähetetään tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi,
5. myyjä pidättää itsellään oikeuden myös hylätä kaikki saadut tarjoukset.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________

Kirkkovaltuusto 13.6.2016 § 26
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 28
Laurikkalan pappila ja Pikkupappila maapohjineen ovat olleet myynnissä toimeksiantosopimuksella 29.6.2016 alkaen Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV kiinteistövälittäjällä. Karttaliitteen nro. 7 mukainen määräala (noin 17670 m²) on Haapajärven
kaupungin Haapajärven kylässä Haapajärven seurakunnan omistamaa Ronkaalan
tilaa 69-401-19-99. Osoite: Rantakatu 2, 85800 Haapajärvi.
Määräalalla on kaksi erillistä rakennusta:
 Laurikkalan pappila on 1862 rakennettu hirsinen 2-kerroksinen, rak.ala n.466 m²
 Pikkupappila on 1842 rakennettu hirsinen 2-kerroksinen, rak.ala n.158 m²
Rakennukset ovat suojelukohteita ja kaipaavat pikaisesti täydellistä peruskorjausta
museoviraston ohjeistuksella. Paikkakunnan vähenevä väkimäärä asettaa suuria
haasteita myydä kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha kiinteistö. Asemakaavan mukainen merkintä YK= kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue,
vaatii ostajan käyttötarkoituksesta johtuen kaavamuutoksen, jonka hinta on arviolta
noin 10 000,00 euroa. Määräalalla oleva Samuelin kirkko (lasten kirkko) ei kuulu
kauppaan, vaan seurakunta siirtää sen seurakuntatalon yhteyteen.
Asemakaavaotteen mukainen rakennusmaan pinta-ala on noin 7123 m².
Rakennusoikeus e=0,60 eli noin 4274 m².
Peitto-%=0,30 eli noin 2137 m².
Pappila-alueen koko pinta-ala on noin 17670 m².
Kiinteistökauppojen arviomiehet ovat arvioineet liitteen nro 7. mukaisesti kiinteistön
minimihinnaksi 130 000,00 euroa ja puoltavat kiinteistön myyntiä kyseisellä hinnalla.
Lisäksi he katsovat, että ostaja vastaa kaavoitukseen liittyvistä kuluista sekä tontin
muodostamisesta ja muista kauppaan liittyvistä kuluista.
Tarjouksia on saatu liitteiden nro 7. mukaisesti esityslistan postitukseen mennessä
kolme kappaletta.
 Tuomo Tiitto, 12.9.2016, tarjous 80 000,00 euroa
 Mikko ja Kimmo Holmström 3.2.2017, tarjous 91 000,00 euroa
(ilmoitus 15.5.2017, että tarjous on edelleen voimassa)
 Taisto Peltoniemi ja Marita Peltoniemi, 8.5.2017, tarjous 110 000,00 euroa,
lisäksi tarjouksen jättäjä on lupautunut maksamaan puolet kuluista, jotka seurakunnan hakema kaavamuutos aiheuttaa
Oheismateriaalina liitteet nro 7.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että
1. osoitteessa Rantakatu 2/Haapajärvi sijaitseva määräala (noin 17670 m²) ja sillä
sijaitsevat rakennukset (Laurikkalan pappila ja Pikkupappila) liittymineen myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Taisto ja Marita Peltoniemelle,
2. määräalan ja rakennuksien kauppahinta on yhteensä 110 000,00 euroa,
3. seurakunta hakee kaavamuutoksen ja ostaja maksaa puolet kaavoituskuluista,
4. ostaja vastaa kokonaisuudessaan tontin muodostamisesta ja muista kauppaan
liittyvistä kuluista,
5. myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Päätös:
Mauri Tenkula teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, että myyntiaikaa jatkettaisiin kolme kuukautta 31.8.2017 saakka. Esitystä kannattivat Esko Isoniemi ja
Raija Mykkänen.
Käytiin kädennostoäänestys, missä talouspäällikön ehdotus sai seitsemän (7) ääntä
ja Mauri Tenkulan ehdotus neljä (4) ääntä.
Talouspäällikön ehdotus tuli päätökseksi.
Mauri Tenkula ja Esko Isoniemi jättivät eriävän mielipiteensä.
Esko Peltoniemi poistui kokouksesta tämän pykälän (28 §) käsittelyn ajaksi.
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Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä
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22.5.2017
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29 §
KOLEHTISUUNNITELMA 1.7. – 31.12.2017
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 29
KL 22:2
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 13 ja 17/2016
Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille
kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia.
Kolehtisuunnitelman kursiivilla merkityt kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 8. mukaisen kolehtisuunnitelman 1.7. –
31.12.2017
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto 3/2017

22.5.2017

Sivu 37

30 §
KIRKKOHERRAN VIRAN OSA-AIKAISTAMINEN 1.8. – 31.12.2017
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 30
Oulun tuomiokapituli on päättänyt käynnistää Pelkosenniemen seurakuntaa koskevan
rakenneselvityksen ja nimittää tehtävään selvitysmiehen. Hiippakunnan tulevaisuustyöryhmä on käsitellyt asiaa 17.5.2017 ja todennut, että selvitysmieheksi voidaan
esittää Haapajärven kirkkoherra Kari Tiirolaa.
Tehtävään kuuluisi myös Kalajoen rovastikunnan strategian toimeenpanon aloitus.
Selvitysmiehen tehtävä on puolipäivätoiminen (50 %) ja kestää viisi kuukautta. Hiippakunta maksaa selvityksestä aiheutuvat selvitysmiehen palkkiot sekä muut kulut.
Koska tehtävä on puolipäivätoiminen, kirkkoherra Kari Tiirola hoitaisi edelleen Haapajärven seurakunnan hallintoon liittyvät tehtävät sekä vuorollaan esim. jumalanpalvelukset. Toimituksissa voidaan käyttää palkkiotoimisia pappeja kirkkohallitukselta
asessorin toimesta seurakunnalle maksettavan korvauksen rajoissa.
Seurakunnalle kertyy järjestelystä säästöä palkkakustannuksissa tälle vuodelle
noin 15 000 euroa.
Päätöksen osa-aikaistamisesta ja selvitysmiehen nimittämisestä tekee Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto puoltaa kirkkoherran viran osa-aikaistamista (50 %) ajalle 1.8. 31.12.2017, jos Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päättää asettaa Pelkosenniemen
seurakunnan selvitysmieheksi kirkkoherra Kari Tiirolan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän pykälän (30 §) puheenjohtajana toimi Esko Isoniemi.
Kari Tiirola poistui kokouksesta tämän pykälän (30 §) käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto 3/2017

22.5.2017
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31 §
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 31
Kari Tiirola kävi läpi suunniteltua helatorstain tapahtumaa torilla ottaen huomioon samalle päivälle sattuneen presidentti Mauno Koiviston hautajaispäivän.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä
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22.5.2017

32 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto 22.5.2017 § 32
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

Sivu 39

