HAILUODON SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
AIKA:
PAIKKA:

Maanantai 4.10. klo 18.00
Seurakuntasali

LÄSNÄ:

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

31 §

KOKOUKSEN AVAUS

Pöytäkirja 4/2021

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

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidettiin alkuhartaus.
32 §

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

33 §

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

34 §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

35 §

SEURAKUNNAN KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
Asia: Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan ja
seurakuntayhtymän tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus
tehdään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta.
Kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen.

2
Hailuodon seurakunnan kirkollisveroprosenttia korotettiin 1,75:stä 1,80:aan
verovuodeksi 2020, jonka jälkeen sitä ei ole korotettu. Verotulokehitys on ollut
vakaa eikä veroprosentin korotukselle ole näkyvissä perusteluja.
Liitteet: seurakunnan taloustoteuma syyskuu 2021 ja verotulojen
toteumavertailu 2017- syyskuu 2021.
Esitys(pj): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että seurakunnan
kirkollisvero kannetaan vuonna 2022 1,80 %:n mukaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle että seurakunnan
kirkollisvero kannetaan vuonna 2022 1,80 %:n mukaan.
Muutoksenhakukielto: valmisteluasia
36 §

TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET
Asia: Seurakunnan työntekijöiden tehtävänkuvaukset tarkistettiin edellisen
kerran vuonna 2017 kun kanttorin virka muutettiin 80 %:n työaikaan.
Koronaepidemia muutti seurakunnan työtä radikaalisti ja uuteen normaaliin
palattaessa on perusteltua liittää esimiehen ja työntekijöiden välisiin
kehityskeskusteluihin tehtävänkuvausten päivittäminen.
Tehtävänkuvausten päivitystä on valmistelu kahdessa vaiheessa.
Työntekijöille on annettu työtehtävien ja työajan seurantataulukot ajalle 1.30.9. Seurantajakson päättyessä esimies käy viikolla 39 kunkin työntekijän
kanssa kehityskeskustelun. Tehtävänkuvauksiin tehdään keskustelussa
yhdessä sovitut päivitykset. Tehtävänkuvaus laaditaan Kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen mukaiselle tehtävänkuvauslomakkeelle (KirVESTES, liite
2). Työntekijöiden tehtävänkuvaukset vahvistaa kirkkoneuvosto.
Esitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa kanttorin, diakonissan ja suntion päivitetyt
tehtävänkuvaukset.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa kanttorin, diakonissan ja suntion
päivitetyt tehtävänkuvaukset.

Muutoksenhakukielto: henkilöstöasia
37 §

MUUT ASIAT
Tietoa seurakunnan syksyn toiminnasta ja kiinteistöjen tilanteesta.
Keskusteltiin tulevasta uuden kirkon 50-vuotisjuhlavuodesta ja vanhan kirkon
rakentamisen 400-vuotisjuhlavuodesta ja erilaisten historian tarinoiden talteen
saamisesta.

38 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO JA VALITUSOSOITUKSET

3
Asia : Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkon ilmoitustaululla
nähtävillä 14 päivän ajan. Annetaan oikaisu- ja valitusosoitukset.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti että tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkon
ilmoitustaululla nähtävillä 5.-18.10.2021 välisen ajan ja asetetaan
seurakunnan verkkosivuille.
39 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Timo Juntunen
Puheenjohtaja / sihteeri
Pirkko Rantasuo
pöytäkirjan tarkastaja

Heli Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja

