HAILUODON SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU

Kirkkovaltuuston kokous pidetään – jos Jumala suo – seurakuntasalissa tiistaina
31. päivänä toukokuuta 2022 klo 18.00.
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Hailuodossa toukokuun 24. päivänä 2022
Maarit Parrila
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston kokouksen asialista on nähtävänä kirkon ilmoitustaululla 24. –
31.5.2022.

HAILUODON SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Tiistaina 31.5.2022 klo 18.00
Seurakuntasali
Isola, Marja-Liisa, varapuheenjohtaja
Lepistö, Veli-Pekka
Maikkola, Minna
Parrila, Maarit, puheenjohtaja
Parrila, Ulla
Rantasuo, Kirsi
Rantasuo, Pirkko
Sipilä, Airi
Sipilä, Heli
Tuominen, Elsa
Vähäkangas, Maria-Theresa
Juntunen Timo, sihteeri, kirkkoneuvoston pj
Ilkko Heikki, talousjohtaja

10. §
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KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Asia: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto.

11. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Asia: Kutsu kokoukseen ja asialista ovat olleet nähtävillä 24.5.2022 alkaen.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Asia: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Ulla Parrila ja Elsa Tuominen.

13. §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Asia: KL 25:3 mukaan kirkkovaltuuston tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä
oloaika on 30 päivää.
Esitys: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkon
ilmoitustaululla 1.-30.6.2022 välisen ajan.

Päätös: Esityksen mukaisesti.
14. §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asia: Kirkkovaltuuston tulee päättää kokouksen työjärjestyksestä.
Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi, myöhemmin
lisättynä § 17 Suositussopimus toimituspalkkiosta.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

15. §

SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2021
Asia: Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
on sen lisäksi mitä kirkkojärjestyksessä säädetään, soveltuvin osin voimassa,
mitä kirjanpitolaissa säädetään (kirjanpitolaki 1336/1997 ja lisäksi
11.5.2001/440, 9.11.2006/1129).
Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:5) seurakunnan on laadittava tilikaudelta
tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 15 luvun 6
§:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista
koskeviksi
toimenpiteiksi
(lisäksi
kirjanpitolaki
8.11.2003/1045
ja
9.11.2006/1129).
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on
viipymättä annettava tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava
toukokuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen
mahdollisesti
liittyvät
vastineet
kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuuston
on
päätettävä
tilinpäätöksen
vahvistamisesta
ja
vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.
Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot jatkuivat kertomusvuonna
aiheuttaen
monia
muutoksia
seurakunnan
toimintasuunnitelmiin.
Kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoava pienryhmätoiminta oli huomattavasti
normaalia vähäisempää, samoin kuin jumalanpalveluksiin paikan päällä
osallistuneiden määrä. Striimaukset virtuaalikirkkoon ja seurakunnan
Facebook-sivuille tavoittivat kuitenkin laajan seurakunnan.
Hailuodon seurakunnan toiminnallinen teema kertomusvuonna oli ”Turva
muuttuvassa maailmassa”. Painopisteen mukaisesti kiinnitettiin seurakunnan
työssä erityishuomiota koronaepidemiasta kärsineiden seurakuntalaisten
henkiseen, hengelliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kotikäynnit,

puhelinkeskustelut ja muut seurakuntalaisten kohtaamiset lisääntyivät
merkittävästi.
Talouden osalta positiivista oli että verotulot nousivat 2,36 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Toimintakulujen toteutuma-aste oli 90,4 % ja
toimintatuottojen 75,1 %. Verotulot toteutuivat 98,7 %:sti talousarvioon
verrattuna ja valtionosuus 103,0 %. Käyttötalousmenot olivat 284.297 € ja
tulot 31.587 €. Toimintakulut vähenivät 2,83 %. Toimintakulut seurakunnan
jäsentä kohti ovat 402 euroa (v.2020 402 euroa, v.2019 416 euroa, v.2018
423 euroa). Toiminta-avustusta kirkkohallitukselta on saatu 50.000 euroa
(70,62 euroa jäsen, v.2020 84,42 €/ jäsen). Tuloslaskelman vuosikate on
1.714 € positiivinen (ta 2021 6.273 €). Tilikauden tulos on tuloslaskelman
mukaan 8.728 euroa negatiivinen kun suunnitelman mukaiset poistot 10.442
euroa. Tase osoittaa 3.200,75 euron kassavarojen vähennystä
Hautainhoitorahaston menot ovat olleet 3.632,33 euroa (v.2020 3.527,45
euroa ja v.2019 3.406,54 euroa) ja tulot 4.952,22 (v.2020 4.305,28 euroa,
v.2019 3.225,76 euroa) eli tulos 1.319,89 euroa positiivinen. Yli vuoden
kestäviä haudanhoitosopimuksia on 45 kpl (ilman ainaishoitoja).
Hautainhoitorahaston ylikatteisuus oli vuonna 2021 5.950,20 euroa.
Liitteinä tasekirja ja tilinpäätöskertomus.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja
hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos on alijäämäinen 8.728 € ja
hautainhoitorahaston tilinpäätös on ylijäämäinen 1.319,89 €.
- siirretään seurakunnan vuoden 2021 tilikauden alijäämä 8,728 € taseen
omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille
- siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2021 tilikauden ylijäämä 1.319,89
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
- hyväksytään seuraavien kustannuspaikkojen
toimintakatteen ylitykset : Hallintoelimet 1.122,10 €, Muu yleishallinto 235,33
€, Jumalanpalveluselämä 477,90 €, Muut seurakuntatilaisuudet 257,13 €,
Rippikoulu 734,92 €, Kirkko 104,06 €, Kellotapuli 1,57€, Metsätalous
10.416,11 €.
- esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuteen
16. §

VAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN SEURAKUNTAVAALEIHIN 2022
Asia: Kuluvana vuonna, 20.11.2022 toimitetaan Suomen ev.-lut. kirkossa
seurakuntavaalit. Vaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta, jonka asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (KL
23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan, eli varajäsenet eivät
ole henkilökohtaisia (KL 23:19).
Jäseniä ja varajäseniä tulee valita riittävästi, jotta vaalikelpoisuuden menetys
tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL
23:2,1). Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä (KL
23:19,4). Vaalilautakuntaan tulisi valita tasasuhtaisesti miehiä ja naisia,
molempia vähintään 40 % (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Sihteerin ei tarvitse olla vaalilautakunnan
jäsen (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunnan on pidettävä ensimmäinen kokouksensa
viimeistään 1.8.2022 (KVJ 2:12).
Esitys(Kn): Kirkkovaltuusto asettaa Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan
seurakuntavaaleihin, nimeää sille puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä viisi varajäsentä.
Päätös: Kirkkovaltuusto nimesi vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Ahti
Patokosken, Anna-Liisa Piekkola, Hannu Viitaluoman, Timo Juntusen, ja Elsa
Böökin. Varajäseniksi kirkkovaltuusto nimesi Marja-Liisa Isolan, Veli-Pekka
Lepistön, Markku Ketolan, Matti Kalajan ja Hilkka Junttila. Vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi kirkkovaltuusto nimesi Anna-Liisa Piekkolan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuteen
17. §

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
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: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
suositussopimuksen toimituspalkkioista Hailuodon seurakunnassa. Liitteen
mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen
18. §

MUUT ASIAT
-

19. §

Perjantaina 3.6 klo 18 seurakuntasalilla luottamushenkilöiden
strategiatyöskentely kiinteistöjen tarpeesta, kunnosta ja niiden käytöstä
seurakunnan tulevaisuuden toiminnassa.
Kirkkoherra kertoo seurakunnan kesätoiminnasta.

VALITUSOSOITUKSET
Asia: Puheenjohtaja antaa valitusosoitukset kirkkovaltuuston päätöksistä.
Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoitukset §15, §16, §17.

20. §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47

