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19 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 19
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 16.10.2014, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 16.10.2014. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu
Maaselkä-lehdessä 16.10.2014.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden.
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20 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄ PITO
Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 20
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teija Myllylä ja Marja Kantola. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
29.10.2014 – 30.11.2014 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 29.10.2014 – 30.11.2014.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Myllylä ja Marja Kantola. Valitut voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
29.10. – 30.11.2014 klo 9.30 – 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
29.10. – 30.11.2014.
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21 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 21
Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.
Päätös:
Esko Hirviniemi, Mauri Tenkula ja Kari Tiirola ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron
kohdassa Muut asiat (§ 28). Muuten hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
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22 §
LAUSUNNON ANTAMINEN RANTAPOLUN KAAVASTA
Kirkkoneuvosto 14.8.2014 § 48
Haapajärven kaupunki on päättänyt Kirkkorannasta uimarannalle johtavan ns. rantapolun rakentamisesta ja hyväksynyt kaupunginhallituksen kokouksessa 10.6.2014 yhteistyösopimuksen hankkeen toteutuksesta. Sopijaosapuolina ovat Haapajärven kaupunki, Vattenfall Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Suunnitellulla reitillä maaalueet kuuluvat Ronkaala-nimisen tilaan (69-401-19:99), jonka omistaja on Haapajärven seurakunta.
Rakentamispäätöstä valmisteltaessa tai yhteistyösopimusta solmittaessa seurakuntaa maanomistajana ei ole kuultu. Tästä johtuen Haapajärven seurakunta on ollut yhteydessä kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Paloon, joka kirkkohallituksen
juristien kanssa on selvittänyt asiaa. Heidän mukaansa päätös on ollut maankäyttöja rakennuslain 90 §:n 4 momentin ja 85 §:n 1 momentin vastainen, koska seurakuntaa ei ole kuultu hankkeen valmistelun yhteydessä.
Koska ns. rantapolun rakentaminen koskee Haapajärven seurakunnan toimintojen
kannalta keskeisintä aluetta eli kirkon ja sitä ympäröivän hautausmaan sekä seurakuntatalon seutua, olisi kaupungin velvollisuutena ollut suorittaa alueen katselmus
yhdessä seurakunnan edustajien kanssa ennen päätösten tekemistä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta saa katualueen haltuunsa, kun katua ryhdytään rakentamaan ja alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu
vireille. Tämä koskee kuitenkin vain katualueita, ei puistoalueita. Eikä myöskään puistoalueille osoitettuja kevyen liikenteen väyliä. Maankäyttö- ja rakennuslain 162 ja 163
§:ien perusteella kunta saa päättää johtojen ja laitteiden sijoittamisesta, mutta se ei
koske kevyen liikenteen väylää. Kaupungin sivuilla olevan asemakaavakartan
mukaan seurakuntatalon, hautausmaan ja kirkon kohdalla olevaa kevyen liikenteen
väylää ei ole osoitettu kaavassa sitovana vaan ohjeellisena. Ohjeellisena polun olemassaoloa tai sijaintia ei ole ratkaistu lopullisesti asemakaavassa. Näin ollen asemakaavaa ei voi käyttää perusteena polun toteuttamiselle.
Kaupungilla ei ole rakentamisoikeutta seurakunnan omistuksessa olevalle puistoalueelle, ennen kuin on lunastanut alueen tai ostanut sen seurakunnalta. Asiasta voidaan tehdä myös muu hallinta- tai toteuttamissopimus, jos seurakunta siihen suostuu, mutta mikään ei velvoita seurakuntaa sellaiseen. Asemakaavan perusteella kaupungilla on kyllä lunastusoikeus alueeseen, mutta se edellyttää lunastustoimitusta.
Jos seurakunta vastustaa asiaa, hankkeen toteuttaminen viivästyy huomattavasti.
Rantapolkua koskevan päätöksen valmistelu kokonaisuudessaan rikkoo hyvän hallinnon periaatteita.
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Kaupungin vuokraamia urheilualueita lukuunottamatta alue kokonaisuudessaan on
seurakunnallisessa käytössä. Polun alkupää kulkisi aivan hautausmaan vierestä, jonka jälkeen se jatkuisi seurakuntatalon ja asuinkäytössä olevan Ronkaalan pappilan
rantaan. Se muuttaisi siten oleellisesti valtakunnalliseksi kulttuurikohteeksi valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 merkityn Kirkkorannan ja siihen kuuluvan Ronkaalan
alueen yleisilmettä.
Polun toteutuessa suunnitelman mukaisesti, häiritsevä moottoriliikenne ja ilkivalta lisääntyvät merkittävästi. Jo nyt rannassa ajetaan mopoilla ja kesäisin toisinaan jopa
autolla.
Seurakunta on hoitanut aluetta esimerkillisesti. Todistuksena tästä on seurakunnan
saama kirkon ympäristödiplomi, jota ollaan parhaillaan uusimassa. Polun rakentamista perustellaan sillä, että se tarjoaisi kaupunkilaisille tien rantaan ja nostaisi kaupungin imagoa. Rantapolulla voi kuitenkin nykyisinkin kulkea vapaasti ja ihailla samalla
sen varrella avautuvaa luontoa. Polun rakentaminen tuhoaisi tämän alueen luonnon
monimuotoisuutta lopullisesti, eikä siten ole yhteensovitettavissa seurakunnan luontoarvoja kunnioittavan näkemyksen kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen selvittämättä
sen toteutumisedellytyksiä maankäyttö- ja rakennuslain sekä toisaalta valtakunnallisesti merkittävän kulttuurikohteen suojelemisen näkökulmasta.
Lainkohdat:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §:n 4 momentti ja 85 §:n 1 momentti
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Haapajärven seurakunta ei hyväksy Rantapolun rakentamissuunnitelmia
Kirkkoranta – Ronkaalan pappila välisellä alueella.
2. hanke voidaan toteuttaa ns. urheilualueen kohdalla.
3. kirkkoneuvosto esittää päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Käsittely:
Puheenjohtajan avattua keskustelun Aino Eronen esitti, että Haapajärven seurakunta
ei hyväksy Rantapolun rakentamissuunnitelmia Kirkkoranta – Ronkaalan pappila välisellä alueella, eikä myöskään urheilualueen kohdalla. Mauri Tenkula kannatti Aino
Erosen esitystä.
Kokous keskeytettiin klo 18.05 maastokäynnin ajaksi ja kokousta jatkettiin klo 18.25.
Keskustelun kuluessa talouspäällikkö muutti ehdotustaan kohdan 2. osalta
seuraavasti:
2. urheilualueen kohdalla suunniteltua polun rakentamista seurakunta ei vastusta.
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Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty talouspäällikön ehdotuksesta poikkeava
kannatettu muutosehdotus, on kirkkoneuvoston äänestettävä. Äänestystavaksi
valittiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti nimenhuuto. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat talouspäällikön ehdotusta äänestävät ”JAA” ja
ne, jotka kannattavat Aino Erosen ehdotusta äänestävät ”EI”. Kirkkoneuvosto hyväksyi äänestystavan.
Ääntenlaskijoiksi valittiin tämän pykälän kohdalla Eila Ranua ja Mari-Liisa Kumpulainen.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetussa äänestyksessä on
annettu yhteensä 9 ääntä, joista ”JAA” ääntä 7 ja ”EI” ääntä 2. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt talouspäällikön ehdotuksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön muutetun ehdotuksen.
1. Haapajärven seurakunta ei hyväksy Rantapolun rakentamissuunnitelmia
Kirkkoranta – Ronkaalan pappila välisellä alueella.
2. urheilualueen kohdalla suunniteltua polun rakentamista seurakunta ei vastusta.
3. kirkkoneuvosto esittää päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Merk. Kari Tiirola ja Esko Isoniemi poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän pykälän
(§ 48) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Merk. Tämän pykälän (§ 48) käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksen puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja Kantola.

____________
Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 22

Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tyytyväisenä tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen.
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23 §
OMAKOTITONTIN MYYNTI HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / PÄIVI TENKULA
Kirkkoneuvosto 15.9.2014 § 55
Päivi Tenkula on tehnyt liitteen nro 2. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen
nro 2. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta
noin 996 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven seurakunnan omistamasta
Ronkaalan tilasta 69-401-19-99. Osoite: Kontionkuja 1, 85800 Haapajärvi.
Kiinteistökauppojen arviomies on arvioinut liitteen nro 2. mukaisesti määräalan arvoksi 7,50 euroa/ m². Lisäksi hän katsoo, että ostotarjouksen tekijä maksaa tontin
muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.
Päivi Tenkulalla on määräalaan voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy
31.8.2039. Määräalalla on omakotitalo.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kontionkuja 1/Haapajärvi
sijaitsevan määräalan myymistä Päivi Tenkulalle 7,50 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk. Mauri Tenkula poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän (§ 55) käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
____________
Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 23
Oheismateriaalina liite nro 1.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan
Oulun tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Mauri Tenkula jääväsi itsensä tämän pykälän (§ 23) päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto 3/2014

27.10.2014

Sivu 29

24 §
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2014
Kirkkoneuvosto 15.9.2014 § 56
Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.8.2014 sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste.
Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden budjetti on laadittu 7.963,84
euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos muodostunee lähelle +-0. Loppuvuoden verotulokertymä ratkaisee, kääntyykö tulos yli- vai alijäämäiseksi. Elokuun loppuun mennessä verotulojen osuus on lähimain vuoden 2012 tasolla.
Verotuloja on kolmena vertailuvuotena 1.1. - 31.8. kertynyt seuraavasti:
- 2014 elokuu 1.150.242 euroa
- 2013 elokuu 1.175.480 euroa
- 2012 elokuu 1.152.487 euroa
Vuoden 2014 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2014 tulos muodostuisi
hieman ylijäämäiseksi.
Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot ovat ylittyneet myrskytuhojen johdosta.
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. Liikkumavaraa
ei kuitenkaan ole.
Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. Esimerkiksi
Ronkaalan pappilassa tehtiin kesällä pintaremonttia vuokralaisen vaihtuessa.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen osavuosikatsauksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________

Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 24
Oheismateriaalina liite nro 2.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tyytyväisenä tiedoksi osavuosikatsauksen.
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25 §
SUOSTUMUS RANTAPOLUN RAKENTAMISEEN VÄLILLÄ
RONKAALAN URHEILUKENTTÄ-UIMARANTA
Kirkkoneuvosto 15.9.2014 § 57
Haapajärven kaupunki pyytää liitteiden nro 4. ja 5. mukaisesti Haapajärven seurakunnan suostumusta ns. Rantapolun rakentamiseen. Seurakunnan kirkkoneuvosto
on tehnyt 14.8.2014 § 48 asiasta seuraavansisältöisen päätöksen:
 Haapajärven seurakunta ei hyväksy Rantapolun rakentamissuunnitelmia
Kirkkoranta – Ronkaalan pappila välisellä alueella, urheilualueen kohdalla suunniteltua polun rakentamista seurakunta ei vastusta.
Rantapolku on karttaliitteen nro 5. mukaisesti tarkoitus rakentaa rantaviivaan. Asemakaavan mukainen Rantapolku on piirretty karttaan katkoviivalla, joten uusi suunniteltu punaisella merkitty polku kulkee eri kohdassa. Asia vaatii poikkeamispäätöksen
asemakaavasta, jonka hakeminen on kaupungin vastuulla.
Vahvistetussa asemakaavassa olevan ns. Rantapolun haltuunottolupa urheilualueen
kohdalla vaatisi erillisen lunastustoimituksen, mutta kaupungin pyytämä liitteiden
nro 4. ja 5. mukainen suostumus Rantapolun rakentamiseen ei muuta maanomistusta.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy Haapajärven kaupungin pyytämän suostumuksen
ns. Rantapolun rakentamiseen liitteiden nro 4. ja 5. mukaisesti välillä Ronkaalan
urheilukenttä – Uimaranta.
2. Kirkkoneuvosto esittää päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk. Veikko Ekman poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän (§ 57) käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
___________

Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 25
Oheismateriaalina liitteet nro 3 ja 4.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tyytyväisenä tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen.
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26 §
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015
Kirkkoneuvosto 13.10.2014 § 63
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 §).
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. Henkilöstön
luonnollisen poistuman kautta rakenteita on saatu tasapainotettua ja seuraavien vuosien aikana keskustelun alla olevan seurakuntayhtymän perustaminen sekä toteutettavat kiinteistöselvityksen mukaiset toimenpiteet antavat toivottavasti edellytyksiä talouden tasapainon säilymiseen.
Viimeisen 5 vuoden aikana seurakunta on tehnyt kolme ylijäämäistä tilinpäätöstä:
2009 alijäämä
148.039,70 euroa
2010 ylijäämä
1.884,70 euroa
2011 ylijäämä
48.601,48 euroa
2012 alijäämä
28.245,75 euroa
2013 ylijäämä
25.808,61 euroa
Kuluvan vuoden tilitetyt verotulot ovat laskeneet syyskuun loppuun mennessä edellisvuoden tasosta 26.934,00 euroa. Verotulokertymä on vuoden 2012 tasolla. Aikaisempaan verrattuna tammikuun kirkollisveron tilityksestä puuttuivat joulukuussa tilitetyt vuoden 2012 jäännösverot. Lisäksi yhteisöverotilityksestä puuttui ennakonpalautuksista johtuva vähennys, joka tehtiin jo joulukuussa.
Verotuloja on kolmena vertailuvuotena 1.1. - 30.9. kertynyt seuraavasti:
- 2014 syyskuu 1.278.489 euroa
- 2013 syyskuu 1.305.423 euroa
- 2012 syyskuu 1.278.986 euroa
Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan verovuoden 2014 verotulot jäävät
Haapajärven seurakunnassa vuoden 2012 tasolle. Myöskään vuonna 2015 verotilitykset eivät ennusteen mukaan kasva nykyisestään. Ennusteet talouden kehityksestä
vuodelle 2015 ovat edelleen hyvin epävarmat. Talouden ennustaminen on vaikeata.
Vuodelle 2014 ennustettiin 1,0 %:n kasvua, mutta tällä hetkellä taloudessa eletään
taantumaa. Ensi vuodelle talouden ennustetaan taantuvan tai enimmilläänkin kasvu
on hyvin vähäistä. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys.
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.
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Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Kirkollisveroprosentin korottaminen on kaikissa olosuhteissa äärimmäinen keino
talouden tasapainottamisessa. Haapajärven seurakunnan talous on suhteellisen hyvin tasapainossa, veroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa tarvetta.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________

Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 26
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
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27.10.2014

Sivu 33

27 §
TILUSVAIHTO HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN JA HAAPAJÄRVEN
KAUPUNGIN VÄLILLÄ
Kirkkoneuvosto 13.10.2014 § 64
Seurakunnan kirkkovaltuusto on 26.5.2011 § 33 hyväksynyt seurakunnan puolesta tilusvaihdon Haapajärven kaupungin kanssa. Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 11.8.2011 § 407 vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen.
Tilusvaihdossa seurakunta olisi saanut noin 13,7 hehtaarin suuruisen erillisen metsäpalstan kiinteistöstä Karjalahti (69-401-1-109). Kaupunki olisi saanut noin 10,8 hehtaaria asemakaava-alueella olevia maa-alueita kiinteistöstä Ronkaala (69-401-19-99).
Muutama seurakunnan maa-alueilla oleva vuokralainen ei ole antanut suostumusta
vaihtoon, joka olisi vaadittu kiinteistötoimituksen suorittamista varten. Seurakunnan ja
kaupungin edustajat ovat neuvotelleet asiasta lukuisia kertoja asianomaisten kanssa
tuloksetta. Asiasta on keskusteltu myös kaupungin ja seurakunnan yhteistyöneuvotteluissa. Asia on ollut useamman kerran esillä myös kaupunginhallituksen nimeämässä
maanhankinnan ja kaavoituksen ohjausryhmässä, joka on päätynyt kesäkuussa esittämään kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuuston hyväksymää tilusvaihtoa
seurakunnan kanssa ei ole voitu toteuttaa ja asia todetaan rauenneeksi. Haapajärven
kaupunginhallitus on todennut kokouksessaan 12.8.2014 § 163, että kaupunginvaltuuston päätöksen 20.6.2011 § 33 mukainen tilusvaihto Haapajärven seurakunnan
kanssa ei ole toteutunut ja asia todetaan rauenneeksi.
Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätöksen 26.5.2011 § 33 mukainen
ja Kirkkohallituksen virastokollegion 11.8.2011 § 407 vahvistama tilusvaihto
Haapajärven kaupungin kanssa ei ole toteutunut ja asia todetaan rauenneeksi.
2. Kirkkoneuvosto esittää asian kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________

Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 27
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto 3/2014

27.10.2014

Sivu 34

28 §
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 28
Esko Hirviniemi ilmoitti seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

ma 17.11.2014 klo 18.00
ke 10.12.2014 klo 17.00, jouluruokailu

Mauri Tenkula jätti aloitteen keskusteluillan järjestämisestä, missä keskustellaan
avoimesti kiusaamisesta, syrjäytymisestä ja erilaisuuden hyväksymisestä rakentavassa hengessä, liite 5.
Kari Tiirola ilmoitti, että jumalanpalvelusryhmien kokoontuminen on ma 3.11.2014 klo
18.00 seurakuntatalolla, mihin myös luottamushenkilöt ovat tervetulleita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto 3/2014

27.10.2014

Sivu 35

29 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto 27.10.2014 § 29
Puheenjohtaja kiitti asiallisesta ja hyvähenkisestä kokouksesta. Hänen esityksestään
veisattiin virsi 195. Kirkkoherra piti loppuhartauden ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.05.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Vastuuryhmä Jaosto

Neuvosto

Valtuusto

