HAILUODON SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

AIKA:
PAIKKA:

Maanantai 16.5.2022 klo 18.00
Seurakuntasali

LÄSNÄ:

Juntunen Timo, puheenjohtaja
Parrila Ulla, varapuheenjohtaja
Ketola Markku, jäsen
Lepistö Veli-Pekka, jäsen
Rantasuo Pirkko, jäsen
Sipilä Heli, jäsen
Taskinen Juha, varajäsen
Vähämetsä Arto, jäsen
Parrila Maarit, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Ilkko Heikki, talousjohtaja

27 §

KOKOUKSEN AVAUS

4/2022

(x)
(x)
(x)
(-)
(x)
(x)
(x)
(-)
(-)
(-)

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidetään alkurukous.
28 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätetään kokouksen laillisuudesta ja
päätösvaltaisuudesta.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

29 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Esitys: Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Rantasuo ja Heli Sipilä.

30 §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

31 §

HAILUODON RETKEILYREITTEJÄ KOSKEVA HANKESUUNNITELMA
Asia: Hailuodon kunta lähestyy seurakuntaa retkeilyreittejä koskevan
hankesuunnitelman asiassa. Olemassa oleva reitti, jota hankkeen
kunnostusosuus koskee, kulkee seurakunnan omistaman palstan läpi. Kunta
haluaa kaikki reitin varrella olevat maanomistajat mukaan tekemään reitin
kunnostuksen ehtona olevaa maanomistajasopimusta.
Hankesuunnitelma liitteenä, lyhyt kooste tässä: Haemme Hailuodon
kunnan hallinnoimaa hanketta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.
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Hankkeen olisi määrä käynnistyä 1.4.2022 ja päättyä 31.12.2023 (huom.
muutokset tulleet hankesuunnitelmaan lisäselvityspyyntöjen täyttämisen
jälkeen 12.12.2021). Hankkeessa on varattu rahaa olemassa olevien reittien
kunnostukseen, jotta ne olisivat tulevaisuudessa turvallisia. Hankkeen
tarkoitus on saada ympäristö reittien ympäriltä rauhoittumaan ja retkeilijät
pysymään reitillä, jolla retkeilyn lieveilmiöitä ei merkittävästi syntyisi.
Viranomaisten ja kunnan yhteinen tahtotila (Kunnanhallituksen päätös
17.2.2019, liitteenä) on saada reitit Hailuodossa kuntoon ja tähän tarpeeseen
retkeilyreittien kunnostamiseen haetaan ELY-keskukselta rahoitusta. Hanke
on saanut ELY-keskukselta vihreää valoa ja etenee rahoituksen saantiin, jos
kaikki maanomistajat saadaan mukaan hankkeeseen tekemällä
maanomistajasopimus. Sopimuksia olemme muotoilleet aina tarpeen tullen ja
tehneet niihin lisähuomioita omistajien tahdosta. Sopimus ja reitin meno
vanhalta uralta ei tuo maanomistajille missään vaiheessa mitään kuluja, vaan
ylläpidosta huolehtii aina Hailuodon kunta.
Hanketta on muotoilu vuodesta 2019 alkaen. Viime vuonna hanke saatiin
merkittävästi eteenpäin ja jo varhain keväällä 2021 järjestettiin yleisiä
Hailuodon kunnan tilaisuuksia, joissa kuulimme kuntalaisia ja heidän
toiveitaan reiteistä. Syksyllä 2021 hanke vietiin ELY-keskuksen
hankejärjestelmään. Nyt yritämme saada kaikki lisäselvityspyynnöt täytettyä
tammikuun 2022 loppuun mennessä, jotta ELY:ssä varattu rahoitus saataisiin
tähän hankkeeseen. Rahoitus on merkittävä (144 904 €), sillä rahoituskautta
ei ole paljoa jäljellä ja seuraavan kerran voisimme ELY:stä hakea rahoitusta
vasta muutaman vuoden päästä ja sen läpimeno silloin ei missään nimessä
ole taattu.
Hankkeen saannin ehtona on ollut muun muassa ELY-keskuksen
ympäristöpuolen ympäristövaikutusten arvioinnin hankkiminen, PohjoisPohjanmaan museon lausunto reitin vaikutuksesta kulttuurihistorialliseen
ympäristöön sekä Aluehallintoviraston huomautukset: 1) reitit ovat
Hailuodossa tällä hetkellä todella huonossa kunnossa, 2) reittien
merkkaaminen ja houkuttelevaksi tekeminen on erityisen tärkeää alueen
herkän luonnon takia, 3) merkatut reitit pitävät erityisesti
maasto/läskipyöräilijät, jotka kuluttavat luontoa jalkamiestä enemmän,
paremmin polulla ja poissa metsistä ja pihoista. Esim. Iso-Syötteellä tästä on
hyviä kokemuksia.
Kunta toivoo seurakunnalta kannanottoa, onko seurakunta myönteinen
hankkeelle ja millaisin lisähuomioin, jonka jälkeen voidaan tehdä
maanomistajasopimus.
Esitys(pj): Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää, millaisen
seurakunta ottaa hankkeeseen ja maanomistajasopimukseen.

kannan

Päätös: Kirkkoneuvosto suhtautui myönteisesti reittien kunnostamiseen ja
mikäli luontoarvot otetaan huomioon reitistöllä. Pirkko Rantasuo ja Markku
Ketola ilmoittivat esteellisyytensä asiassa.

3

Muutoksenhakukielto: valmisteluasia
32 §

TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAJÄRJESTYS
Asia: Liitteenä seurakunnan työntekijöiden lomajärjestys varsinaiselle
vuosilomakaudelle 1.5. – 30.9.2022.
Esitys(pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan työntekijöiden
lomajärjestyksen.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakunnan työntekijöiden
lomajärjestyksen.

Muutoksenhakukielto: henkilöstöasia
33 §

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Asia: Liitteenä tilintarkastaja Aarne Pohjolan laatima tilintarkastuskertomus
tilivuodelta 2021.
Esitys(pj): Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
liittää sen tilinpäätösasiakirjoihin kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakukielto: valmisteluasia
34 §

YHTEENVETO KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN
JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILIKAUDELLA 2021
Asia: Liitteenä yhteenveto kirkkovaltuuston hyväksymien määrärahojen ja
tuloarvioiden toteutumisesta liitettäväksi tilinpäätösasiakirjoihin.
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee yhteenvedon tiedoksi ja liittää sen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi tilinpäätösasiakirjoihin.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakukielto: valmisteluasia
35 §

SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA
Asia: Kirkon työmarkkinalaitos sekä työntekijöiden ammattijärjestöt
suosittavat, että seurakunnat maksaisivat toimituspalkkioita ko.
suositussopimuksen mukaisesti pappien ja kanttorien erikseen suorittamista
kirkollista toimituksista.
Toimituspalkkioita maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin
tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman
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henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun
seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta
toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Suositussopimusta ei sovelleta toimituksen ja tehtävän suorittajaan, joilla ei
ole määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia
varten seurakunta tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa
palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa
on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty.
Hailuodon seurakunnan kirkkovaltuusto on aikanaan hyväksynyt ko.
suositussopimuksen. Nyt sovitussa kirkon virka- ja työehtosopimuksessa
(voimaan 1.3.2022) on päivitetty suositussopimuksen hinnastoa noin 5
prosentilla. Ko. sopimuksen hinnat ovat olleet voimassa useita vuosia.
Suosituksen mukaiset taksat tulevat voimaan, kun seurakunnan
kirkkovaltuusto on ne hyväksynyt käyttöön.
Liitteenä suositussopimus toimituspalkkioista, johon on lisätty myös
toimituksista maksettavat korvaukset epäpäteville toimitusten suorittajille eli
pääasiassa epäpäteville kanttoreille.
Esitys(tj):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi suositussopimuksen
toimituspalkkioista Liitteen mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakukielto: valmisteluasia
36 §

VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Asia: Liitteenä julistus- ja lähetystyön sekä diakonia- ja kasvatustyön
vastuuryhmien muistiot alkuvuodelta 2022.
Esitys(pj): Kirkkoneuvosto merkitsee muistiot tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakukielto: tiedoksimerkintä
37 §

MUUT ASIAT
-

Metsuri Heikki Poukkula tekee toukokuussa hautausmaalla puiden poistoa.
Työt tehty 20.5 mennessä.
Kempeleen Peltipalvelun Juha Annunen tekee alkukesästä kirkon
kuparipeltikaton tarkistuksen.
Runon ja musiikin ilta Ukrainan hyväksi to 26.5 klo 18.
Hautausmaatalkoot pe 27.5 klo 9.
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38 §

VALITUSOSOITUKSET JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Asia: Puheenjohtaja antaa valitusosoitukset kirkkoneuvoston päätöksistä.
Kirkkoneuvoston tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pitoaika on 2 viikkoa.
Päätös: Ei valitusosoituksia. Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään
nähtävillä kirkon ilmoitustaululla 17.5.-30.5.2022.

39 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
Timo Juntunen
puheenjohtaja
Pirkko Rantasuo
pöytäkirjan tarkastaja

Heli Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja

