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Maanantai 14. päivänä helmikuuta 2021 klo 18 – 19.55
Seurakuntatalo, Kirkkotie 32
Pekka Rehumäki, puheenjohtaja, vt. kirkkoherra
Liisa Ruottinen, varapj.
(Raili Männikkö)
Aino Ervasti
(Lea Kinnunen)
Lea Haapasalo
(Raili Haapasalo)
Esko Holappa
(Ossi Airaksinen)
Mika Kinnunen
(Jussi Tuusa)
Lea Korkala
(Petri Aho)
Sauli Parviainen
(Kari Tiirola)

Pöytäkirjanpitäjä
Riitta Kukkohovi-Colpaert

talouspäällikkö

Kutsuttuina Ismo Antila
Raija Kauppila

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.

1§
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virrestä 932 säkeistö 1. Vt. kirkkoherra Pekka Rehumäki piti alkuhartauden. Lopuksi veisattiin vielä virrestä 932 säkeistöt 2-3.

2§
TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n mukaisesti kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsut on lähetetty neuvoston jäsenille 7.2.2022.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
8/8.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Työjärjestys kokouskutsun mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

4§
VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on käytetty ensimmäistä menettelytapaa.
Esitys

Esitetään valittavaksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Liisa Ruottinen ja Aino Ervasti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

5§
PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA
Esitys

Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 17.2. – 3.3.2022 viraston aukioloaikana maanantaina, tiistaina ja perjantaina klo 9 - 13. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 17.2. – 3.3.2022 väliseksi ajaksi.
Todetaan, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on KL:n 25 luvun 3 §:n mukaan
pantava vähintään neljäntoista (14) päivän ajan eli oikaisuvaatimukselle varatun ajan
seurakunnan ilmoitustaululle.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6§
KIRKKOHERRAN VAALIEN TIEDOTUS
Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä
koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa. (KJ 7:9, 2
mom.)
Kirkkohallituksen julkaisussa ”Kirkkoherranvaalin hallintomenettely” todetaan seuraavaa:
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa vaalilautakunta. Vaalikuulutuksia ja ilmoituskorttia lukuun ottamatta vaalitiedotuksesta vastaa kuitenkin kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto. Toimielin voi asettaa vaalityöryhmän valmistelemaan vaaliviestinnän käytännön toimenpiteitä. Lisäksi on suositeltavaa käydä vaaliehdokkaiden
kanssa läpi vaalitiedottamisen periaatteet. Tärkeää on, että äänioikeutetuilla on riittävästi mahdollisuuksia tutustua vaaliehdokkaisiin. Tätä tarkoitusta varten voidaan
järjestää esimerkiksi ehdokkaan kyselytunti vaalinäytteen jälkeen joko kirkossa tai
muussa sopivassa paikassa. Lisäksi voidaan järjestää kaikille ehdokkaille yhteinen
vaalikeskustelu, joita voi tarvittaessa pitää useampia. Vaalitiedottamiseen voidaan
käyttää seurakuntalehteä, paikallislehtiä ja seurakunnan omaa verkkoviestintää. Ehdokkaiden esittelyn lisäksi on hyvä kertoa kirkkoherranviran tehtävistä.
(Kirkkoherranvaalin hallintomenettely 2015, s. 22)
Vt.khra
Esitys:

Päätös

1. Kirkkoneuvosto valitsee vaalityöryhmän valmistelemaan kirkkoherranvaalin vaaliviestintää.
2. Kirkkoneuvosto päättää vaaliviestinnässä käytettävistä viestintäkanavista.
1. Kirkkoneuvosto valitsi vaalityöryhmään Jussi Tuusan, Hanna Kallungin, Lea Kinnusen ja Juha Piiralan. Vaalityöryhmä valmistelee kirkkoherranvaalin vaaliviestintää
sekä hoitaa kirkkoherran virkaa hakevien haastattelut vaalisaarnojen jälkeen ja yhteishaastattelun 13.2.
2. Kirkkoneuvosto päätti, että vaaliviestinnässä käytetään seuraavia viestintäkanavia:
Rauhan Tervehdys ja Tervareitti -lehdet, Facebook, seurakunnan kotisivut, virallinen
ilmoitus laitetaan Kaleva -lehteen.

7§
TYÖNTEKIJÄN TYÖVAPAA-ANOMUS
Vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukkohovi anoo palkatonta työvapaata toimestaan ajalle
1.3.-31.8.2022 työskennelläkseen nuorisotyönohjaajan virassa Pudasjärven seurakunnassa. Sirpa Kukkohovi on valmistunut yhteisöpedagogiksi ja Kirkon nuorisotyönohjaajaksi syksyllä 2021.
Talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert jääväsi itsensä lähisukulaisuuden vuoksi
asian käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.
Sihteeriksi ko. §:n ajaksi valittiin Lea Haapasalo.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vt. khra
Esitys

Päätös
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Kirkkoneuvosto myöntää vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukkohoville palkatonta työvapaata Pudasjärven seurakunnan nuorisotyönohjaajan virassa toimimista varten ajalle
1.3.-31.8.2022.
Kirkkoherra suunnittelee vastaavan lastenohjaajan töiden sijaisjärjestelyt.
Vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukkohoville myönnettiin palkatonta työvapaata ajalle
1.3.-31.8.2022.
Kirkkoherra tekee vastaavan lastenohjaajan töiden sijaisjärjestelyt.
Talouspäällikkö palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

8§
RAUHAN TERVEHDYS RY:N VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA VUODELLE 2022
Rauhan Tervehdys ry:n 29.4.2005 sääntöjen 8 §:n mukaisesti yhdistys pitää vuosittain
kaksi varsinaista kokousta: kevätkokouksen huhti - toukokuussa ja syyskokouksen
syys - lokakuussa.
Sääntöjen 10. pykälän mukaan yhdistyksen jäsenenä olevalla seurakunnalla on oikeus
lähettää vuosikokoukseen yksi edustaja kutakin alkavaa 5000:ttä seurakunnan jäsentä
kohti, ei kuitenkaan kolmea (3) enempää.
Yhdistykseen kuuluvalla seurakuntayhtymällä on oikeus lähettää edustajia se määrä,
joka olisi yhteensä seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla, jos nämä olisivat
erikseen yhdistyksen jäseniä.
Jokaisella kokousedustajalla on yksi ääni.
Vt.khra
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi varsinaista edustajaa ja yhden varaedustajan Rauhan
Tervehdys ry:n kokouksiin vuodeksi 2022.
Liisa Ruottinen esitti Rauhan Tervehdys ry:n kokouksiin valittavaksi Raija Kauppilan
ja Mika Kinnusen sekä varalle Aino Ervastin. Muita esityksiä ei tullut.

Päätös

Muhoksen seurakunnan edustajiksi Rauhan Tervehdys ry:n kokouksiin vuodeksi 2022
valittiin Raija Kauppila ja Mika Kinnunen sekä varalle Aino Ervasti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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9§
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
KL:n 10 luvun 6 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus.
KIRKKOLAKI (1054/1993), III OSA SEURAKUNNAN HALLINTO
10 Luku Kirkkoneuvosto
1 § Tehtävät
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka
koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.
6 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
(30.12.2003/1274).
Käydään läpi kirkkovaltuuston kokouksissaan 4/29.11.2021 ja 5/20.12.2021 tehdyt
päätökset, ja miten kirkkoneuvosto on ne toimeenpannut.
Tp
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset kokouksissa 4/29.11.2021 ja
5/20.12.2021, ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole kirkkolain tai kirkkovaltuuston työjärjestyksen vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa
ulommaksi ja panee/on pannut päätökset täytäntöön.
Esitys hyväksyttiin.

10 §
VILJELYSMAAN VUOKRAUS
Muhoksen seurakunta on vuokrannut nk. Ala-Pappilan viljelysmaata. Vuokra-aika on
ollut kolme vuotta.
Tila: Viinikka, 494-402-33-17, viljelysmaa-alue noin 1,5 ha.
Kirkkolaki 14 Luku
Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu
4 § Muun kiinteistön luovuttaminen
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto 14.2.2022

Sivu 6 / 9

Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Tp
Esitys

Päätös

Muhoksen seurakunta vuokraa nk. Ala-Pappilan viljelysmaat tarjousten perusteella.
Vuokra-aika on kolme vuotta.
Tila: Viinikka, 494-402-33-17, viljelysmaa-alue noin 1,5 ha
Vuokrailmoitus laitetaan Tervareitti -lehteen ja seurakunnan kotisivuille.
Seurakunnalla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjouksista.
Esitys hyväksyttiin.

11 §
METSÄSTYSMAAN VUOKRASOPIMUS
Muhoksen seurakunta on vuokrannut metsämaitaan eri metsästysseuroille. Sopimukset
ovat olleet voimassa vuosiksi 2017 – 2021. Kirkkoneuvosto jatkoi kahden metsästysseuran vuokra-aikaa kokouksessaan 7.12.2021 vuosille 2022-2026.
KL 14 luku 4 §
Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Pyhänsivun metsästysseura on anonut jatkoa metsästysvuokrasopimukselle.
Tp
Esitys

Muhoksen seurakunta tekee anotun metsästysvuokrasopimuksen Pyhänsivun metsästysseura ry:n kanssa vuosiksi 2022-2026.
Vuosivuokra 0,80 euroa/ha. Metsästysvuokrasopimus koskee kaikkea metsästystä.
Vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata metsästysoikeutta kolmannelle.
Tila: Jussila, Rno 75:23, pinta-ala 15 ha x 0,80 eur, vuosivuokra 12 eur.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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12 §
TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS SEKÄ ALUSTAVIA
TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUODELTA 2021
Vt.khra+tp
Esitys
Vt. kirkkoherra ja talouspäällikkö antavat toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen
sekä kertovat alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2021.
Kirkkohallituksen sähköpostitse lähettämä Seurakunnan kuukausiraportti välitetään
kuukausittain kirkkovaltuutetuille ja työntekijöille.
Päätös

Vt. kirkkoherra ja talouspäällikkö antoivat toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen
sekä kertoivat alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2021.

13 §
PÄÄTETÄÄN KEVÄÄN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTEN PÄIVÄMÄÄRISTÄ
Khra+tp
Esitys

Päätös

Päätetään kevään 2022 kirkkoneuvoston kokouspäivämääristä.
Tilintarkastus 23.3.2022.
Kevään 2022 kirkkoneuvoston kokoukset päätettiin pitää ma 14.3. klo 18, ma 11.4.
klo 18 ja alustavasti ma 16.5. klo 18.
Kirkkovaltuuston kokous ti 3.5. klo 18.

14 §
VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Diakonian viranhaltijat
§ 205/2021 Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 50 euroa
§ 1-16/2022 Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 1.200 euroa
- Avustuksia elintarvikkeisiin ja kulutustavaroihin
2) Vt. kirkkoherra
§
3) Talouspäällikkö
§
Khra+tp
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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15 §
MUUT ASIAT
a) Muhoksen seurakunnan määräalan myynti / Rantakemilän määräala
Kirkkohallitus – Virastokollegion päätös (Pöytäkirjanote 4/2022 § 51, 27.1.2022)
” Kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamiselle ei ole esteitä laillisuuden eikä tarkoituksenmukaisuudenkaan kannalta.”
Kirkkohallituksen virastokollegio vahvisti Muhoksen seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen koskien Rantakemilän määräalan myyntiä.
Oikaisuvaatimusilmoitus on laitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ajalle
4.2.-18.2.2022.
Talouspäällikkö toimii seurakunnan puolesta kaupan allekirjoittajana.
b) Kirkkoherran vaalit
Kirkkoherra esitti, että kirkkoherran virkaa hakevien vaalisaarnan pyhinä kirkossa
toimisi isäntä- ja emäntä.
Päätettiin kirkkoväärtit vaalisaarnan pyhiksi kirkkoon:
su 20.2. Liisa Ruottinen ja Esko Holappa
su 27.2. Raija Kauppila ja Lea Haapasalo
su 6.3.
Lea Korkala ja Sauli Parviainen.
c) Vt. kirkkoherra kertoi, että suunnittelutoimikunta ja tulevaisuustoimikunta jatkavat
seurakunnan Tulevaisuussuunnitelman 2022-2026 tekoa. Pyydetään Era Kurrosta
avuksi kirjoitus- ja suunnittelutyöhön. Vt. kirkkoherra pyytää tarjouksen. Kurronen on ollut tekemässä seurakunnan tulevaisuussuunnitelmaa vuonna 2008.

16 §
ILMOITUSASIAT
a) Ismo Antila
- Seurakunnan toivotaan tiedottavan viranhaltioiden erityisesti pappien pidemmistä virkavapaista seurakuntalaisille.
- Voisiko Rauhan Tervehdykseen saada enemmän seurakunnallemme tilaa ilmoituksia varten? Vt. kirkkoherra kertoi, että lehteen saadaan vuosittain kaksi kertaa
koko aukeaman tila seurakunnan ilmoituksia varten. Kysymme voisiko palstatilaa lisätä.
- Seurakunnan kotisivuilta toivottiin poistettavan vanhat ilmoitukset.
b) Lea Haapasalo
Haapasalo toivoi, että seurakunta tiedottaisi kirkkovaltuuston kokousten ja pöytäkirjojen nähtävillä olosta Rauhan Tervehdyksessä.
c) Lea Korkala
Korkala kertoi, että papiston puhelinnumeroiden ilmoituksesta Rauhan Tervehdyksessä on tullut hyvää palautetta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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17 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
Lopuksi veisattiin virrestä 576 säkeistöt 1 ja 4-5.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.55.

Vakuudeksi:

Pekka Rehumäki
puheenjohtaja

Riitta Kukkohovi-Colpaert
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet.
Muhoksella 16

/

Liisa Ruottinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2

2022

Aino Ervasti
pöytäkirjantarkastaja

