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Kutsuttuina Ismo Antila
Pia Lapinoja

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.

95 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 954. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden.

96 §
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 8.10.2020.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
7/8.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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97 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Työjärjestykseen esitetään muutosta., §:n 103 jälkeen omana §:nä 104 suntiokiinteistötyöntekijän työvapaa-anomus. Loput pöytäkirjan §:t siirtyvät aina yhdellä
eteenpäin. Muuten työjärjestys kokouskutsun mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

98 §
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 Lea Haapasalo.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

99 §
PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA
Esitys

Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 21.10. – 4.11.2020 viraston aukioloaikana
maanantaina, tiistaina ja perjantaina klo 9 - 13. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 21.10. – 4.11.2020 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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100 §
MAKSUT JA KÄYTTÖKORVAUKSET VUODELLE 2021
Tp
Esitys

Päätös

Esitys Muhoksen seurakunnan perimistä maksuista ja käyttökorvauksista 1.1.2021
alkaen liitteenä.
Hyväksyttiin Muhoksen seurakunnan perimät maksut ja käyttökorvaukset 1.1.2021
alkaen liitteen mukaisesti.

101 §
KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2021
Seurakunta voi henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta on
tuottavaa ja tuloksellista.
Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja
suunnitelmallista, siihen varaudutaan taloudellisesti - myös vaikeina aikoina - ja se
kattaa koko henkilöstön. Näin seurakunta edistää kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän eli työnantajan on laadittava työntekijöiden
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön
lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Suunnitelman laatineella
seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta
Työttömyysvakuutusrahastosta.
Seurakunnan toiminnan yhteiset painopistealueet vuodelle 2021: diakoninen perhetyö, mielen tyyneys ja kuvateologia. Eri työaloilla on myös omia painopistealueita.
Työntekijät ovat antaneet omia esityksiään koulutussuunnitelmaan.
Khra+tp
Esitys

Päätös

Käydään läpi työntekijöiden koulutussuunnitelma vuodelle 2021. Kaikille työntekijöille varataan talousarvioesityksessä vähintään 400 euroa koulutusmäärärahaa, mitä
työntekijät voivat kauden aikana tarvittaessa anomuksesta käyttää. Toiminnan painopistealueet ja ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelma näkyvät koulutusanomuksissa. Liite
Luottamushenkilökoulutukseen varataan myös määräraha talousarviossa.
Hyväksyttiin työntekijöiden koulutussuunnitelma vuodelle 2021. Työntekijän tulee
olla päätoimisessa työsuhteessa seurakuntaamme, jotta hänet voidaan hyväksyä
koulutukseen, jolloin seurakunta maksaa myös koulutuskustannukset. Pitkät, useamman vuoden kestävät koulutukset tarkastellaan tapauskohtaisesti.
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102 §
MARIKA KUMPULAISEN ERO KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Kirkkovaltuuston jäsen Marika Kumpulainen on lähettänyt sähköpostin 18.9.2020,
jossa hän pyytää eroa luottamustehtävistä.
” Pyydän eroa kirkollisista luottamustehtävistäni henkilökohtaisista syistä (1. varavaltuutettu + kasvatuksen vastuuryhmä).
Ystävällisin terveisin, Marika Kumpulainen”
Kirkkolaki 23 luku 4 §
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkolaki 23 luku 6 §
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolaki 23 luku 7 §
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. Luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus;
2) eroa ei ole myönnetty;
3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n nojalla jättänyt
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Khra
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. myöntää Marika Kumpulaiselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä,
2. kutsuu Kirkko keskellä arkea -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun
Gunnar Göranssonin kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.
3. kirkkoneuvosto valitsee Marika Kumpulaisen tilalle Kasvatuksen vastuuryhmään
uuden jäsenen.
Hyväksyttiin kohtien 1 ja 2 esitykset kirkkovaltuustolle.
Liisa Ruottinen esitti Pia Lapinojaa Marika Kumpulaisen tilalle Kasvatuksen vastuuryhmään jäljellä olevaksi kaudeksi.
Muita esityksiä ei tullut. Esitys hyväksyttiin.
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103 §
RANTAKEMILÄN TILASTA ALUEEN MYYMINEN
Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty tavoitteeksi Rantakemilän tilasta tien ja
Oulujoen välisen alueen (noin 8,4 ha) myyminen tarvittaessa.
Rantakemilän alueen myyminen on tarkoitettu kattamaan kirkon ja tapulin maalaus- ja kunnostuskustannuksia. Korjaustyöt on suunniteltu katettavaksi omalla rahoituksella, lainalla ja Rantakemilän tilasta alueen myynnillä. Kirkkohallitus ei
myöntänyt avustusta kirkon ja tapulin maalaus- ja kunnostustyöhön.
Rantakemilän tilan (rek.nro 889-403-13-28) kokonaispinta-ala on 44,9 ha. Tila
sijaitsee Niskan kylällä Utajärvellä. Tila on ostettu vuonna 1981.
Tilalla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu 86,5 m2:n suuruinen nk. Ranta-Kemilän
leirimaja.
Kirkkolaki 26.11.1993/1054
14 luku – Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu
4 § Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Alueen myynnistä on oltu yhteydessä Utajärven kunnan kaavoitusinsinööri
Possakkaan, jolta on saatu Rantakemilän tilan kohdalta kaavaote merkintöineen. Liite
Kaavaotemerkintä:
Pientalovaltainen alue, AP: nykyisen leirimajan alueelle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen.
Uusi loma-asuntojen alue, RA: Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikkoja kaksi, vähintään 3000 m2 / paikka.
Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu ry / Tapio Kylmänen on antanut arvion kyseisen
alueen metsätaloudellisista arvoista.
Tp
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää laitetaanko kyseinen Rantakemilän alue (8,4 ha) myyntiin.
Talouspäällikkö pyytää kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arvion, joiden pohjalta
neuvosto päättää mm. alueesta pyydettävästä myyntihinnasta.

KN 16.9.2020 § 88
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti laittaa Rantakemilän tilasta (rek.nro 889-403-13-28) tien ja
Oulujoen välisen alueen (noin 8,4 ha) myyntiin. Tilalla sijaitsee vuonna 1991
rakennettu 86,5 m2:n suuruinen nk. Ranta-Kemilän leirimaja.
Alue merkitty liitteenä olevaan karttaan.
Talouspäällikkö pyytää kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arvion sekä välitystarjouksen. Talouspäällikkö valmistelee asian seuraavaan kokoukseen.

-----
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Talouspäällikkö on käynyt kahden eri kiinteistövälittäjän kanssa Rantakemilässä ja
saanut heiltä hinta-arvion ja välitystarjouksen kohteen myynnistä.
TP
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää Rantakemilän tilan (rek.nro 889-403-13-28) tien ja
Oulujoen välisen alueen (noin 8,4 ha) myyntihinnasta.
Tilalla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu 86,5 m2:n suuruinen nk. Ranta-Kemilän
leirimaja.
Hintapyyntö: eur
Pientalovaltainen alue, AP: nykyisen leirimajan alueelle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Alueella sijaitsee vuonna 1991 rakennettu
86,5 m2:n suuruinen nk. Ranta-Kemilän leirimaja. Sisältää alueella sijaitsevan
puuston.
Hintapyyntö: eur
Uusi loma-asuntojen alue, RA: Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia.
Rakennuspaikkoja kaksi, vähintään 3000 m2 / paikka. Sisältää alueella sijaitsevan
puuston.
Rakennuspaikka olisi 5000 m2.
Hintapyyntö: eur
Koko Rantakemilän tilan (rek.nro 889-403-13-28) tien ja Oulujoen välinen alue
(noin 8,4 ha). Alueella sijaitsee vuonna 1991 rakennettu 86,5 m2:n suuruinen nk.
Ranta-Kemilän leirimaja. Sisältää alueella sijaitsevan puuston.
Kustakin alueesta voi jättää myös tarjouksen. Seurakunta voi myös hylätä kaikki
tarjoukset.
Kirkkolain 14 luku 4 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on
alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

KN
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti Rantakemilän tilan (rek.nro 889-403-13-28) tien ja
Oulujoen välisen alueen (noin 8,4 ha) myyntihinnasta.
Tilalla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu 86,5 m2:n suuruinen nk. Ranta-Kemilän
leirimaja.
Hintapyyntö: 150.000 eur
Pientalovaltainen alue, AP: nykyisen leirimajan alueelle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Alueella sijaitsee vuonna 1991 rakennettu
86,5 m2:n suuruinen nk. Ranta-Kemilän leirimaja. Sisältää alueella sijaitsevan
puuston. Alue kooltaan noin 7,4 ha.
Hintapyyntö: 50.000 eur / rakennuspaikka
Uusi loma-asuntojen alue, RA: Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia.
Rakennuspaikkoja kaksi, kooltaan 5000 m2 / paikka. Sisältää alueella sijaitsevan
puuston.
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Hintapyyntö: 200.000 eur
Koko Rantakemilän tilan (rek.nro 889-403-13-28) tien ja Oulujoen välinen alue
(noin 8,4 ha). Alueella sijaitsee vuonna 1991 rakennettu 86,5 m2:n suuruinen nk.
Ranta-Kemilän leirimaja. Sisältää alueella sijaitsevan puuston.
Kustakin alueesta voi jättää myös tarjouksen. Seurakunta voi myös hylätä kaikki
tarjoukset.
Hinta-arviot ja välitystarjoukset ovat tehneet Oulun Huoneistokeskus Oy LKV ja
Op Koti Oulu Oy LKV.
Hyväksyttiin tarjousten perusteella Oulun Huoneistokeskus Oy LKV välitystarjous.
Kirkkolain 14 luku 4 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on
alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

104 §
SUNTIO-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TYÖVAPAA-ANOMUS
Suntio-kiinteistötyöntekijä Rauno Tikka on anonut työvapaata ajalle 1.10. –
31.12.2020 ohjaajan ammatin työkokeilua varten. Tikan työaika ko. kuukausina on
19,5 h/viikko.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö, 4 luku, Viranhaltijoiden ratkaisuvalta,
11 §, Talouspäällikkö
e) myöntää palkaton virkavapaus tai työloma viranhaltijalle tai työntekijälle enintään yhden kuukauden ajaksi, jos sen myöntäminen on seurakunnan harkinnassa
eikä siitä aiheudu seurakunnalle lisäkustannuksia.
Talouspäällikkö on myöntänyt päätöksellään 28.9.2020 Rauno Tikalle palkatonta
työvapaata ajalle 1.10.-31.10.2020.
Työvapaasta ajalle 1.11.-31.12.2020 päättää kirkkoneuvosto.
Tikan sijaiseksi ajalle 1.10.-31.12.2020 on lupautunut Tarja Moilanen. Hän on suorittanut kuluvan vuoden aikana suntion tutkinnon ja toiminut seurakunnan kesäajan
puutarhurina syyskuun loppuun 2020 saakka. Hän on tehnyt myös puutarhurina ollessaan suntion sijaisuuksia. Työaika hänellä olisi 20 h/viikko.
TP
Esitys

KN
Päätös

Suntio-kiinteistötyöntekijä Rauno Tikalle myönnetään palkatonta työvapaata
ajalle 1.11.-31.12.2020.
Sijaiseksi on lupautunut Tarja Moilanen. Työaika hänellä olisi 20 h/viikko

Esitys hyväksyttiin.
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105 §
VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Diakonian viranhaltijat
§ 130 - 138
Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 720 euroa
- Avustuksia elintarvikkeisiin ja kulutustavaroihin
2) Kirkkoherra
§ 14
Kanttorin vapaa-aikasuunnitelma
§ 15
Papiston vapaa-aikasuunnitelma
3) Talouspäällikkö
§ 21
Työntekijän työvapaa-anomus
§ 22
Kirkon ja tapulin paloilmoitinjärjestelmä
Khra+tp
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin viranhaltijoiden tekemät päätökset.

106 §
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, Jouni Heikkinen.
Muiden työryhmien terveiset;
- Kiinteistötyöryhmä, talouspäällikkö
- Viestintäryhmä, kirkkoherra
- Ympäristötyöryhmä, talouspäällikkö.

Päätös

Terveiset saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

107 §
MUUT ASIAT
- Kirkkoherra Jouni Heikkinen, Pia Lapinoja ja Liisa Ruottinen toivat terveiset
Rauhan Tervehdyksen neuvottelusta, joka pidettiin 22.9.2020 Oulussa.
- Talouspäällikkö esitteli uuden Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan nettiversion,
joka löytyy osoitteesta evl.fi/ymparistodiplomi.
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- Kirkon vastaanottotarkastus suoritettu 14.10.2020. Talouspäällikkö kertoi, että
vastaanottotarkastus koski hankintoja:
1. Muhoksen Kirkko ja Tapuli, Ikkuna- ja ulko-oviurakka, osaurakka, kokonaisuudessaan
2. Muhoksen Kirkko ja Tapuli, Kattourakka, osaurakka, kokonaisuudessaan
3. Muhoksen Kirkko ja Tapuli, Maalausurakka, osaurakka, soveltuvin osin. Kaikki
sopimuksenmukaiset työt paitsi peltipintojen maalaukset, jotka suoritetaan keväällä
2021.
Kaikki tarkastuksen kohteena luetellut työt sisälsivät muutos- ja lisätyöt.
Tarkastetut kohteet hyväksyttiin.
Seurakunta on toiminut maalaus- ja korjaustöiden pääurakoitsijana. Talouspäällikkö
esitteli tämän hetken kustannusten yhteenvedon.

108 §
ILMOITUSASIAT
- Oulun hiippakunta täyttää kuluvana vuonna 170 vuotta. Hiippakunnan perustamispäätöksen vahvisti Keisari Nikolai I vuonna 1850. Tapahtumaa juhlistetaan
Pohjoinen hiippakunta 170-vuotta -juhlalla Oulun tuomiokirkossa su 18.10. klo 15.
Juhlaan voi osallistua virtuaalikirkon välityksellä̈ os. www.virtuaalikirkko.fi.
- Seurakunnan alkuvuoden tilintarkastus suoritettu to 15.10. Tarkastuksen suoritti
Tiina Mikkonen-Brännkär avustajanaan Eetu Rantakeisu.

109 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
Lopuksi veisattiin virsi 563. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Vakuudeksi:
Jouni Heikkinen
puheenjohtaja

Riitta Kukkohovi-Colpaert
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet.
Muhoksella

/ 2020

Liisa Ruottinen
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lea Haapasalo
pöytäkirjantarkastaja

