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PÖYTÄKIRJA
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Tiistaina 23. päivänä helmikuuta 2021 klo 18 – 19.55
Seurakuntatalo, Kirkkotie 32
Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, 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
Pia Lapinoja
Tapio Kylmänen

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
metsäasiantuntija/Mhy Oulun Seutu §:t 22-27

22 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 54. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden.

23 §
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 18.2.2021.
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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24 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Työjärjestys kokouskutsun mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

25 §
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, Lea Haapasalo ja Ossi Airaksinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

26 §
PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA
Esitys

Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 1.3. – 16.3.2021 viraston aukioloaikana maanantaina, tiistaina ja perjantaina klo 9 - 13. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 1.3. – 16.3.2021 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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27 §
METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2030
Muhoksen seurakunnan aikaisempi metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2011 - 2020.
Sen on laatinut aikanaan Muhoksen Metsänhoitoyhdistys nykyinen Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.9.2020 § 89 pyytää metsäsuunnitelman päivityksen Metsänhoitoyhdistykseltä edelleen vuosille 2021 - 2030.
Mhy/Tapio Kylmäselle on toimitettu Muhoksen seurakunnan voimassa oleva ympäristöohjelma/Metsät sekä Kirkon ympäristödiplomista osio Metsät ja muut luonnonalueet. Meidän Metsämme -kansalaisliike on lähestynyt sähköpostitse seurakuntia vetoomuksella. Siinä tarkastellaan seurakuntien mahdollisuuksia ja velvollisuuksia
turvata metsien monimuotoisuuden säilyminen. Myös vetoomus on välitetty edelleen
Mhy Oulun Seutu / Tapio Kylmäselle.
Kirkkojärjestys 15 luku, 10 § (6.5.2011/1014 v. 2012)
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden
toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.
Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu / metsäasiantuntija Tapio Kylmänen
Metsätaloussuunnitelma tehdään vuosille 2021-2030. Suunnitelmasta selviää tiedot
metsien kasvupaikoista, kehitysluokista, puuston määrästä puutavaralajeittain sekä
puuston kehityksestä. Lisäksi suunnitelma sisältää hakkuu- ja hoitoehdotukset 10vuotiskaudelle kuvioittain ja arvioidut kantorahatulot sekä hoitotöiden kustannukset.
Suunnitelma sisältää myös tiedot metsälain tärkeistä elinympäristöistä sekä muista
tärkeistä elinympäristöistä.
Suunnitelmassa otetaan huomioon seurakunnan omassa ympäristödiplomissa mainitut
asiat.
Metsäsuunnitelma tehdään päivittämällä aikaisempi suunnitelma. Valtaosalla metsämaan kuvioista tehdään maastotarkistukset, missä hakkuu- ja hoitoajankohdat
pystytään määrittämään tarkemmin. Kitu- ja joutomailla ei tehdä maastotarkistuksia.
Suunnitelma luovutetaan paperi- sekä mobiiliversiona (metsäselain).
Kirkkovaltuustolle järjestetään päivän mittainen metsäretkeily maastossa keväällä
2021.
Tp
Esitys

Tapio Kylmänen esittelee seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2021 – 2030. Metsäsuunnitelmassa tulee ottaa huomioon seurakunnan ympäristöohjelma sekä uuden
Kirkon ympäristödiplomin Metsät ja muut luonnonalueet -osion suositukset.
Kirkkovaltuustolle järjestetään päivän mittainen metsäretkeily maastossa keväällä
2021 liittyen päivitettävään metsäsuunnitelmaan.
Metsäsuunnitelma viedään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin seurakunnan metsäsuunnitelma vuosille 2021 – 2030, mikä viedään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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28 §
TAPULIN KATON RISTIN VAIHTO VIIRIIN
Kirkon ja kellotapulin korjaustöistä on laadittu korjaussuunnitelmat, joista Museovirasto on antanut lausunnot 18.12.2018 ja 13.1.2020. Kuntotutkimusten perusteella korjaussuunnitelmissa esitettiin tapulin ristin uusimista ristivarsissa havaittujen lahovaurioiden vuoksi.
Risti on nyt katkaistu juuripallon yläpuolelta ja nostettu alas. Puurakenteinen korkea
risti on verhoiltu kuparipellillä. Kuparipellin saumat ovat aikojen kuluessa ristisakaroissa auenneet ja sieltä on päässyt peltiverhouksen sisään vettä, joka on lahottanut
ristin yläosaa.
Korjaustyön aikana heräsi kuitenkin ajatus olisiko mahdollista tapulin katolle palauttaa viirisalko viireineen.
Jorma Teppo / Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo oli yhteydessä jo elokuulla 2020 Museovirastoon / Teiju Autio viiriasiasta. Teppo on myös käynyt ottamassa kuvat
museolla sijaitsevasta vanhasta viiristä sekä koonnut aiheesta materiaalia. Liite
Teiju Autio Intendentti, restaurointi, arkkitehti / Museovirasto
Sähköposti 27.1.2021
”Museoviraston näkemyksen mukaan tuuliviirin palauttaminen Muhoksen kirkon kellotapuliin ristin sijaan on mahdollista. Esitettyjen aikaisempien tuuliviirien, jota ovat
vuosilta 1762 ja 1893 ja säilytettynä Muhoksen museossa, rekonstruktioiden sijaan
Museovirasto pitää luontevampana uuden tuuliviirin suunnittelemista (ilman vuosilukua) nyt valmistuvien korjaustöiden yhteydessä tapuliin. Uudesta tuuliviirisuunnitelmasta tulee pyytää Museovirasto lausunto ennen sen toteuttamista.”
Tp+khra
Esitys

Pyydetään Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy/Jorma Teppoa suunnittelemaan uusi
tapulin viiri ottaen huomioon aikaisemman viirin aihe sekä Teiju Aution/Museoviraston sähköposti ko. asiasta.
Uusi viiri tulisi olla valmis toukokuulla 2021, jolloin se saataisiin nostettua paikalleen
tapulin katon maalaustöiden yhteydessä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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29 §
MYYNTITARJOUS RANTAKEMILÄN MAA-ALUEESTA
Kirkkoneuvosto päätti (16.9.2020 § 88) laittaa Rantakemilän tilasta (rek.nro 889-40313-28) tien ja Oulujoen välisen alueen (noin 8,4 ha) myyntiin. Tilalla sijaitsee vuonna
1991 rakennettu 86,5 m2:n suuruinen nk. Ranta-Kemilän leirimaja.
Alueen myynti sisältyy seurakunnan talousarvioon ja investointisuunnitelmaan.
Kirkkoneuvosto päätti 15.10.2020 § 103 ko. alueen hintapyynnöistä. Päätettiin, että
kustakin alueesta voi jättää myös tarjouksen. Seurakunta voi myös hylätä kaikki tarjoukset.
Hinta-arviot ja välitystarjoukset olivat tehneet Oulun Huoneistokeskus Oy LKV ja Op
Koti Oulu Oy LKV. Oulun Huoneistokeskus Oy LKV valittiin välitystoimistoksi.
Kirkkolain 14 luku 4 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Oulun Huoneistokeskus Oy LKV / Arto Härönoja (sähköposti 15.2.2021)
Myynnissä olevasta Rantakemilän määräalasta kokonaisuudessaan on jätetty ehdollinen tarjous 14.2.2021. Tarjous on voimassa: 14.3.2021 klo 12.00 asti.
Mikäli kirkkoneuvosto ei hyväksy tarjousta, kiinteistövälittäjä pyytää antamaan vastatarjouksen ostajaehdokkaille.
Tp
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää annetun tarjouksen hyväksymisestä/hylkäämisestä ja vastatarjouksen antamisesta. Liite
Koska Kirkkolain 14 luku 4 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on
alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, on tarjouksen oltava voimassa koko hyväksymiskierroksen ajan.
Kirkkoneuvoston esitys ostotarjouksen hyväksymisestä menee kirkkovaltuuston päätettäväksi, josta päätös menee edelleen tuomiokapitulille ja sieltä kirkkohallitukselle
vahvistettavaksi. Tämän johdosta tarjouksen voimassaoloajan tulisi olla noin kuusi
kuukautta.
- -------Mika Kinnunen esitti, että Antti Juntusen jättämää 161.000 euron ostotarjousta Rantakemilän 8,4 ha:n määräalasta ei hyväksytä.
Muhoksen seurakunta antaa ko. määräalasta vastatarjouksen 190.000 euron kauppahinnasta.
Ostotarjouksen jättäjän on syytä huomioida, että tarjous tulee olla voimassa kuusi
kuukautta tarjouksen jättöajasta, koska Kirkkolain 14 luku 4 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Sauli Parviainen kannatti esitystä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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30 §
VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Diakonian viranhaltijat
§ 5 - 15
Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 779,93 euroa
- Avustuksia elintarvikkeisiin ja kulutustavaroihin
2) Kirkkoherra
§3
Vuosilomia
3) Talouspäällikkö
§ 1/2021
Khra+tp
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin viranhaltijoiden tekemät päätökset.

31 §
VASTUURYHMIEN JA TYÖRYHMIEN TERVEISET
Esitys

Kirkkoneuvoston edustajat tuovat terveiset vastuuryhmien kokouksista;
- Kasvatuksen vastuuryhmä, Sauli Parviainen.
- Diakonian vastuuryhmä, Esko Holappa
- Lähetyksen vastuuryhmä, Lea Haapasalo
- Musiikki ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä, Mika Kinnunen.
Muiden työryhmien terveiset;
- Kiinteistötyöryhmä, talouspäällikkö
- Viestintäryhmä, kirkkoherra
- Ympäristötyöryhmä, talouspäällikkö.

Päätös

Terveiset saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

32 §
MUUT ASIAT
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään ti 22.3. ja 19.4. klo 18 sekä kirkkovaltuusto ma 10.5.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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33 §
ILMOITUSASIAT
Ei ollut.

34 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
Lopuksi veisattiin virsi 338. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55

Vakuudeksi:

Jouni Heikkinen
puheenjohtaja

Riitta Kukkohovi-Colpaert
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet.
Muhoksella 26

/ 2

Lea Haapasalo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2021

Ossi Airaksinen
pöytäkirjantarkastaja

