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20 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 20
KJ 8:5
KL 7:4
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1§
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 7.10.2013, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 7.10.2013. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 10.10.2013.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kirkkovaltuuston jäsenet tervetulleiksi tämän vuoden kolmanteen kokoukseen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan seuraamaan kokousta. Haapajärven seurakunta on saanut laajaa tunnustusta hyvin järjestetyistä valtakunnallisista herättäjäjuhlista.
Onnittelemme myös kirkkoherra Kari Tiirolaa hänen suoritettuaan ylemmän pastoraalitutkinnon, joka antaa lisäpätevyyttä kirkollisiin tehtäviin.
Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto 3/2013

16.10.2013

Sivu 24

21 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄ PITO
Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 21
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Karvonen ja Katja Koistila. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
21.10.2013 – 21.11.2013 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 21.10.2013 – 21.11.2013.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Timo Karvonen ja Katja Koistila.
Valitut voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
21.10.2013 – 21.11.2013 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 21.10.2013 – 21.11.2013.
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22 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 22
Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
Kyösti Niinikoski, Esko Peltoniemi, Osmo Laitila, Kari Tiirola ja Pekka Laajalahti ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat § 27.
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23 §
HAAPAJÄRVI DiscGolfPark
Kirkkoneuvosto 30.09.2013 § 26
Haapajärven seurakunnan omistamalle maalle Haaganperän maastoon on
suunnitteilla frisbeegolfrata. Alueella sijaitsee myös pururata. Radan suunnittelijan,
Erno Väyrysen mielestä radan maasto on ihanteellinen ja täyttää kilpatason
vaatimukset. Haapajärven kaupunki on ollut aktiivinen radan suunnittelutyössä.
Frisbeegolfrata ei vaadi seurakunnalta kustannuksia eikä arvokkaamman puuston
poistoa, vaan väylät voidaan suunnitella pitkälti pururataa hyväksikäyttäen. Rata palvelee samalla liikunta-alueen kokonaiskäyttöä sekä tukee seurakunnan ja kaupungin
nuorisotyötä entistä voimakkaammin.
Frisbeegolf (tunnetaan myös nimillä kiekkogolf ja liitokiekkogolf) on urheilulaji, jonka
perusperiaate on sama kuin perinteisessä golfissa: frisbeegolfin tavoitteena on päästä radan alusta loppuun mahdollisimman vähin heitoin. Pienimmän tuloksen saanut
on voittaja.
Kiekkogolfrata koostuu väylistä, jotka pelaajat pelaavat edellisen väylän lopusta seuraavan väylän alkuun edeten, kunnes kaikki väylät ovat pelattu. Väylän pelaaminen
aloitetaan avauspaikalta eli tiiltä ja se päättyy maalikoriin. Kiekkogolfradat ovat tyypillisesti 9- tai 18-väyläisiä. Ne on perustettu puustovaltaisille alueille, joissa on vaihteleva maasto, joka tarjoaa luonnollisia esteitä kiekon lentoradalle. Nämä esteet ovat
olennainen osa peliä, joten pelaajien ei tule muuttaa näitä esteitä vähentääkseen
väylän haastavuutta. Lähes kaikki radat ovat ilmaisia.
Asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn aikana on mukana työnjohtaja
Vesa Puputti Haapajärven kaupungin teknisistä palveluista.
Oheismateriaalina liite nro 1. Haapajärvi DiscGolfPark suunnittelu- ja asennuskartta.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy Frisbeegolfradan perustamisen seurakunnan maalle
Haaganperän maastoon.
2. Kirkkoneuvosto esittää asian kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________
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Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 23
Oheismateriaalina liite nro 1.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi asian tyytyväisenä tiedoksi.
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24 §
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2013
Kirkkoneuvosto 30.09.2013 § 27
Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.8.2013 sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste.
Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden budjetti on laadittu 13.248,44
euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos muodostunee lähelle +-0. Loppuvuoden verotulokertymä ratkaisee, kääntyykö tulos yli- vai alijäämäiseksi. Vuoden 2013 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2013 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi.
Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot toteutuvat marraskuun aikana. Tonttien
vuokratulot laskutetaan loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat suhteellisen hyvin pysyneet lähelle budjetoitua. Kesäaikana on maksettu lomarahat sekä kesätyöntekijöiden palkat, joten loppuvuosi näyttää pysyvän lähes suunnitelluissa euromäärissä. Liukumavaraa ei kuitenkaan ole.
Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut.
Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana
vuoden 2012 verotulokertymää edellä noin 26.437,00 euroa, vuoden 2011 verotulokertymää edellä noin 62.647,00 euroa ja vuoden 2010 verotulokertymää edellä noin
91.416,00 euroa.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosikatsauksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________

Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 24
Osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2013 liitteenä nro 2.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen tyytyväisenä tiedoksi.
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25 §
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014
Kirkkoneuvosto 30.09.2013 § 28
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL15:2 §). Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan
vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a §).
Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan Haapajärvellä verovuoden 2013 verotulot nousevat noin 1,2 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 verotilitykset kasvavat
ennakkotiedon mukaan noin 0,8 %. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2014
ovat edelleen epävarmat. Talouden ennustaminen on vaikeata. Vuodelle 2013 ennustettiin 1,6 %:n kasvua, mutta tällä hetkellä taloudessa eletään taantumaa tai korkeitaan nollakasvua. Ensi vuodelle talouden ennustetaan piristyvän noin 1,0 %:n
vauhdilla. Henkilöstökuluihin on arvioitu lisäystä vuodelle 2014 noin 1,0 %.
Haapajärven seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on jo
usean vuoden ajan ollut 1,75 tuloveroprosentti. Kuitenkin seurakunnan talouden kehittymisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2008 ja 2009 oli mittava hanke. Yhdessä verotulojen pienenemisen kanssa talous kääntyi voimakkaaseen laskuun. Samalla monipuolisen toiminnan jatkaminen entisillä rakenteilla on tuottanut vaikeuksia. Lisäksi seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta, joka aiheuttaa toimintaan käytettävien varojen pienenemistä. Vuoden 2009 tulos oli
seurakunnassamme 148.039,70 euroa alijäämäinen. Vuoden 2010 tulos saatiin puristettua ylijäämäiseksi 1.884,70 euroa. Vuonna 2011 tulos oli 48.601,48 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2012 tulos oli taas alijäämäinen 28.245,75 euroa.
Seurakunnan jäsenmäärän kehityksellä on voimakas välitön vaikutus kirkollisveron
määrään. Nuorten eroamisella ei ole niin suurta välitöntä vaikutusta, koska he muun
muassa opiskeluiden vuoksi eivät ole palkkatöissä.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________
Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 25
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 1,75%.
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26 §
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTOS
Kirkkoneuvosto 30.9.2013 § 30

Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2013
Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, on
tullut voimaan 1.6.2013. Asiasta on kerrottu tarkemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 7/2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään 31.5.2014 asti,
jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa
kirkkolain kanssa.
Kirkkohallituksen 14.10.1993 ja Kirkon Sopimusvaltuuskunnan 29.10.1993 hyväksymä malli-virkasäännön 11 §:n 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai
jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen,
viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta
asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle.
Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida
vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön.
Parhaiten määräys voidaan sijoittaa kirkkoneuvoston malliohjesäännön (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2005) 12 §:n yhteyteen sen 3 momentiksi. Uusi 3 momentti
voisi kuulua seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 §:stä muuta
johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen.”
Malliohjesäännön 15 §:ssä on määrätty kirkkoherran päätösvallasta ja 16 §:ssä talouspäällikön päätösvallasta. Lisäksi viranhaltijan ja työntekijän ottamisvaltaa on voitu
delegoida esimerkiksi viran johtosäännöllä myös eräille muille viranhaltijoille (esim.
kiinteistöpäällikölle) tai johtokunnan johtosäännöllä johtokunnalle. Virkasuhteen irtisanovasta tai purkavasta viranomaisesta säädetään kirkkolain 6 luvun 59 §:ssä
(1008/2012).
Ohjesäännön muutos on tehtävä 31.5.2014 mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön
muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta,
jollei sen voimassaolo koko siirtymäkauden ajan ole jostain muusta syystä tarpeen.
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Puheenjohtajan ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 4. mukaiset
muutokset Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1.7.1994 vahvistettu Haapajärven
seurakunnan virkasääntö kumotaan. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
___________

Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 26
Kirkkoneuvoston ohjesääntö liitteenä nro 3.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen mukaiset muutokset Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja samalla kumotaan
1.7.1994 vahvistettu seurakunnan ohjesääntö. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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27 §
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 27
Esko Hirviniemi ilmoitti kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston seuraavat kokouspäivät;
kirkkovaltuusto
kirkkoneuvosto
kirkkoneuvosto

to 19.12.13 jouluruokailu, seurakuntatalo
ma 28.10.13 Honkaniemi
to 28.11.13 seurakuntatalo

Kyösti Niinikoski huomautti Karpalon hautausmaan opasviitan puuttumisesta. Ulkopaikkakuntalaiset eivät helposti löydä Karpalon hautausmaata. Asiasta keskustellaan
kaupungin kanssa.
Esko Peltoniemi haastoi valtuuston jäsenet puolisoineen tai ystävineen tulemaan aikuisten virsivisaan joka järjestetään kirkossa sunnuntaina 20.10.2013 klo 19.00 ja
seuraavan kerran 17.11.2013.
Osmo Laitilan puheenvuoro koski seurakunnan metsien hoitoa ja hän esitti, että Innofor Oy:n edustaja Juhani Saarikoski voisi tulla esittämään valtuustolle erilaista metsänhoitoa.
Pekka Laajalahti esitti kirkkovaltuuston kokouskutsujen jakamista sähköisesti jatkossa. Asiasta käytiin keskustelua ja todettiin myös, että kirkkovaltuusto on jo aikaisemmin tehnyt asiasta päätöksen valtuuston toimintasuunnitelman muodossa, missä on
esitetty, että vuoden 2013 aikana siirrytään asteittain sähköiseen kokouskutsujen
postitukseen. Vuoden 2013 viimeisen kokouksen osalta sovittiin, että talousarvio lähetetään postitse ja muu aineisto sähköisessä muodossa.
Kari Tiirola esitti kirkkovaltuustolle tiedoksi loppuraportit jumalanpalveluselämän kehittämishankkeesta sekä kesän herättäjäjuhlista. Lisäksi hän kertoi viimeisimmät kuulumiset seurakuntayhtymä 2015 –hankkeesta. Kirkolliskokous tekee asiasta lopullisen
päätöksen marraskuussa 2014.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto 3/2013

16.10.2013

Sivu 33

28 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto 16.10.2013 § 28
.
Puheenjohtaja kiitti asiallisesta ja hyvähenkisestä kokouksesta. Hänen esityksestään
veisattiin virsi 146.
Kirkkoherra Kari Tiirola piti loppuhartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23.
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