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talouspäällikkö
kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kaavoittaja, Oulujokilaakson maankäytön ja
elinympäristön suunnittelutiimi, §:t 164-169

164 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Vt. kirkkoherra Pekka Rehumäki piti alkuhartauden. Laulettiin Kauneimmat joululaulut-vihkosta laulu En etsi valtaa loistoa.

165 §
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 1.12.2021.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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166 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Työjärjestys kokouskutsun mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

167 §
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, Kari Tiirola ja Liisa Ruottinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

168 §
PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA
Esitys

Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 10.12. – 24.12.2021 viraston aukioloaikana
maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9–13. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä
olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 10.12. – 24.12.2021 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.
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169 §
KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKKOSAAREN ALUEELLA
Muhoksen kunnanhallitus on 25.10.2021 (§ 402) päättänyt käynnistää Kirkonkylän
asemakaavan muutoksen Kirkkosaaren alueella (korttelit 300-303, pienvenesataman ja
uimarannan alue, näihin liittyvät viheralueet ja hautausmaan alue).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päätetty asettaa julkisesti nähtäville
koko kaavaprosessin ajaksi.
OASista on mahdollista jättää mielipide kunnalle. Varsinaiset kaavaluonnokset ja
kaavaehdotus tulevat nähtäville myöhemmin (kaavaluonnokset todennäköisesti alkuvuodesta 2022).
Muhoksen kunnan tavoitteena on, että Kirkkosaaren tulevaisuuden arkkitehtuuri pohjautuu Oulujoen virtaavan veden voimaan ja alueen ainutlaatuiseen geologiaan.
Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jolla tietyt alueet Muhoksen kirkkosaarella osoitetaan asuinalueeksi ja siihen liittyviksi yleisiksi alueiksi, kuten virkistysalueiksi, pienvenesatama-alueeksi, uimaranta-alueeksi sekä katualueiksi. Kaavan tavoitteena on myös tutkia matkailuyritystoiminnan tonttitarpeita esimerkiksi
pienvenesataman ja uimarannan yhteydessä. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan
alueen merkitys keskustan välittömään läheisyyteen sijoittuvana alueena, jolla on
merkitystä virkistysalueena myös muille kuin alueen asukkaille. Tavoitteena on säilyttää Kirkkosaaren alueella merkittävissä määrin virkistysaluetta.
Tavoitteena on löytää 2–3 toisistaan poikkeavan rakennemallin avulla ratkaisu alueen
toteuttamiselle: toteutetaanko alue osayleiskaavan mukaisesti kerrostaloihin tukeutuen
vai osayleiskaavasta poiketen pientalovaltaisena alueena.
Tp
Esitys

Kirkkoneuvosto tutustuu Kirkkosaaren asemakaavan muutosta koskevaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS).
OASista on mahdollista jättää mielipide kunnalle.
- -Kirkkosaari sijaitsee Oulujoen ja Muhosjoen yhtymäkohdassa. Kirkkosaaressa sijaitsee Muhoksen seurakunnan hautausmaa. Rakentamaton hautausmaan alue sisältää
kappelia varten varatun rakennuspaikan kooltaan noin 1.100 m2.
Kaavoittaja Timo Leikas esitteli Muhoksen kunnan Kirkkosaaren asemakaavan muutossuunnitelman.
Selvitysten ja saatujen mielipiteiden avulla kunta laatii kaavaehdotuksen selostuksineen. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä 2022, jolloin siihen on
mahdollisuus vielä jättää muistutuksia.
Käytiin keskustelua asiasta.

Päätös

Jätetään mielipide Muhoksen kunnalle Kirkkosaaren asemakaavan muutosta koskevaan suunnitelmaan:
- Hautausmaan pääportti ja sen edessä sijaitsevaa kunnan aluetta käytetään pääasiallisena parkkialueena hautausmaalle. Jos kunnalla on suunnitelmia ko. alueen käytölle,
voiko seurakunnalle lohkoa pääportin lähelle alueen parkkialuetta varten?
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- Ortodoksisen hautausmaan ja seurakunnan hautausmaan kulmassa olevaa parkkialuetta on mahdollista tarvittaessa laajentaa
- Mikäli Kirkkosaareen rakennetaan pientaloja tai muita rakennuksia, tulee välimatka
lähimmistä rakennuksista olla seurakunnan maa-alueen rajalle riittävä ottaen huomioon hautausmaan käyttötarkoituksen ja toiminnan.
- Kirkkoneuvosto ei toivo alueelle rakennettavaksi kerrostaloja, koska asukasmäärä
kasvaisi saaressa tällöin huomattavasti lisäten liikennettä ja toimintaa hautausmaan
lähellä.
- Rakentamattomalla hautausmaan alueella kappelia varten varattua rakennuspaikkaa
voinee vielä tarkastella ja tarvittaessa muuttaa sijaintia?
- Hautatoimilain 13 §:n mukaan hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata
sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Katsomme, että
myös kunnan tulisi Kirkkosaaren rakennemallia päättäessään ottaa huomioon hautausmaan erityispiirteet ja kulttuurihistoriallinen arvo.

170 §
METSÄSTYSMAAN VUOKRASOPIMUKSET
Muhoksen seurakunta on vuokrannut metsämaitaan eri metsästysseuroille. Nykyiset
sopimukset ovat olleet voimassa vuosiksi 2017 – 2021.
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)
Seuraavat metsästysseurat anovat jatkoa metsästysvuokrasopimuksille:
1) Yli-Utoksen Eräpojat ry ja Piltungin Jahtimiehet ry
- Utajärvi, Yli-Utos, tila Kortela 34:18
257 ha
2) Ponteman Erä ry
- Utajärvi, Laitasaari, tila Viinikka 33:16
342,9 ha
Edelliset vuokrasopimukset on tehty viiden vuoden määräajaksi. Vuosivuokra on ollut
0,80 euroa/ha.
Tp
Esitys

Muhoksen seurakunta tekee anotut metsästysvuokrasopimukset vuosiksi 2022-2026.
Vuosivuokra 0,80 euroa/ha. Metsästysvuokrasopimus koskee kaikkea metsästystä.
Vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata metsästysoikeutta kolmannelle.
Vuosivuokrat:
1) Yli-Utoksen Eräpojat ry ja Piltungin Jahtimiehet ry: 257 ha x 0,80 eur = 205,60 eur
2) Ponteman Erä ry: 342,9 ha x 0,80 eur = 274,32 eur

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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171 §
TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2022 – 2024
Muhoksen seurakunnan ja työterveyshuollon palveluntuottaja Pihlajalinna Terveys
Oy:n välinen työterveysyhteistyön toimintasuunnitelma päättyy kuluvan vuoden 2021
loppuun.
Yhteistyötoimikunta on päivittänyt sopimusta yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Tp
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn Muhoksen seurakunnan ja työterveyshuollon
palveluntuottaja Pihlajalinna Terveys Oy:n välisen työterveysyhteistyön toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024.
Esitys hyväksyttiin.

172 §
TYÖNTEKIJÄN KUNTOUTUSANOMUS
Työntekijä on jättänyt kirkkoneuvostolle kuntoutushakemuksen.
”Haetaan Kelan kuntoutusta suoritettavaksi työajalla. Kela korvaa työnantajalle kuntoutuksen kustannuksia, jos työnantaja sallii kuntoutuksen työpäivinä. Kuntoutuksen
suunnittelussa on mukana myös työterveys. Kuntoutus parantaa työntekijän hyvinvointia, terveyttä ja töissä jaksamista. Kuntoutus on Kelan valvoma ja kustantama.”
Kuntoutusaika:
14.3.-18.3.2022
5 päivää
30.5.-3.6.2022
5 päivää
28.11.-2.12.2022
5 päivää
KirVESTES 88 §:
88 § Palkkaus muun virka-/työvapaan ajalta
Työnantaja voi harkinnan perusteella maksaa viranhaltijalle/työntekijälle palkkaa osittain tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivältä vuodessa sellaisen virka-/
työvapaan ajalta, joka muutoin olisi tämän sopimuksen mukaan palkaton.
Soveltamisohje: Jos työnantaja maksaa julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen
ammatillisen kuntoutuksen perusteella myönnetyn virka-/työvapaan ajalta viranhaltijalle/työntekijälle koko varsinaisen palkan, kuntoutusraha tai muu vastaava kuntoutusetuus maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle.
Vt.khra
Esitys

Päätös

Muhoksen seurakunta myöntää työntekijälle palkallista virkavapaata vuonna 2022
Kelan ammatillista kuntoutusta varten ajalle 14.–18.3., 30.5.–3.6. ja 28.11.–2.12.
Esitys hyväksyttiin.
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173 §
VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Diakonian viranhaltijat
§ 153 - 186
Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 5.210 euroa
- Avustuksia elintarvikkeisiin ja kulutustavaroihin
2) Vs. kirkkoherra
§ 12
Työntekijöiden vuosiloma-anomuksia
3) Talouspäällikkö
§ 11
Teleoperaattoripalvelut
Khra+tp
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin viranhaltijoiden tekemät päätökset.

174 §
VASTUURYHMIEN JA TYÖRYHMIEN TERVEISET
Esitys

Kirkkoneuvoston edustajat tuovat terveiset vastuuryhmien kokouksista;
- Kasvatuksen vastuuryhmä, Aino Ervasti
- Diakonian vastuuryhmä, Raija Kauppila
- Lähetyksen vastuuryhmä, Lea Haapasalo
- Musiikki ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä, Mika Kinnunen
Muiden työryhmien terveiset;
- Kiinteistötyöryhmä, talouspäällikkö
- Viestintäryhmä, kirkkoherra
- Ympäristötyöryhmä, talouspäällikkö.

Päätös

Terveiset saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

175 §
MUUT ASIAT
Ei ollut.
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176 §
ILMOITUSASIAT
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee marras-joulukuulla
2021 työsuojelutarkastukset Limingan rovastikunnan seurakuntiin.
Muhoksen seurakunnan tarkastus suoritettiin tänään 7.12.2021. Tarkastuksesta tulee
erillinen kertomus.
- Vt. kirkkoherra Pekka Rehumäki kertoi Oulun hiippakunnan alueella toimivien aluehallintovirastojen ja kuntien kokoontumisrajoitusten vaikutuksista Muhoksen seurakunnan joulun ajan toimintaan. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet ovat tulleet seurakunnille 3.12.2021.

177 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
Laulettiin Kauneimmat joululaulut-vihkosta laulu Maa on niin kaunis.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04.

Vakuudeksi:
Pekka Rehumäki
puheenjohtaja

Riitta Kukkohovi-Colpaert
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet.
Muhoksella

9 / 12 2021

Kari Tiirola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Liisa Ruottinen
pöytäkirjantarkastaja

