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(Ossi Airaksinen)
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Lea Korkala
(Petri Aho)
Sauli Parviainen
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Pöytäkirjanpitäjä
Riitta Kukkohovi-Colpaert

talouspäällikkö

Kutsuttuina Ismo Antila
Raija Kauppila

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.

109 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 575. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden.

110 §
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 3.9.2021.
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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111 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Työjärjestykseen lähetetty täydentävä esityslista 9.9.2021 (§117) sisältäen lausuntopyynnön kirkkoherran virasta. Muuten työjärjestys kokouskutsun mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

112 §
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, Sauli Parviainen ja Liisa Ruottinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

113 §
PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA
Esitys

Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 16.9. – 30.9.2021 viraston aukioloaikana maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9–13. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 16.9. – 30.9.2021 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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114 §
SUNTIO-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMI
Rauno Tikka on irtisanoutunut suntio-kiinteistötyöntekijän tehtävästä 1.6.2021 alkaen.
Seurakunta tarvitsee suntio-kiinteistötyöntekijän, jonka tehtävänä on mm. erilaiset
kiinteistöjen kunnostustyöt ja seurakuntamestarin sijaisena toimiminen.
Suntio-kiinteistötyöntekijän toimi on ollut kesäaikana 1.5.–30.9. kokoaikainen ja ajalla 1.10.–30.4. osa-aikainen (19,5 h/viikko).
Seurakunnan suntio- ja kiinteistötyöntekijöinä ovat tällä hetkellä
- seurakuntamestari, jonka työaika on 43,5 h/kaksi viikkoa (osa-aikaeläkkeellä
1.5.2021 alkaen). Virka on kokoaikainen.
- työsopimussuhteinen / suntion oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilö 25 h/viikko
1.6.2021 – 31.5.2022 välisen ajan.
TP
Esitys

Päätös

Laitetaan suntio-kiinteistötyöntekijän toimi auki. Toimi on kokoaikainen.
Tehtävän vaativuusryhmä on 401. Toimi tulee ottaa vastaan 1.11.2021 tai sopimuksen
mukaan. Koeaika kuusi kuukautta.
Valitaan työryhmä, joka haastattelee ja tekee esityksen suntio-kiinteistötyöntekijän
valinnasta kirkkoneuvostolle.
Työryhmään esitetään valittavaksi talouspäällikkö, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja.
Esitys hyväksyttiin.

115 §
LAUSUNTOPYYNTÖ / SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Lausuntopyyntö / seurakuntapastorin virka / Muhoksen seurakunta
Diaarinumero DOUL/290/01.01.01/2021
Muhoksen seurakunnan seurakuntapastori Soile Tuusa on irtisanoutunut 9.9.2021
alkaen, joten seurakuntapastorin virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää.
Kirkkolaki 6:11 määrittää prosessia seuraavasti:
Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on
varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen
ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan
virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan
hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään.
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Seurakuntaneuvoston toimenpiteet
Tässä vaiheessa tuomiokapituli pyytää Muhoksen seurakunnan kirkkoneuvostoa
a. ilmoittamaan, onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä,
joiden perusteella seurakuntapastorin virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai
b. ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista nousevat
seurakuntapastorin viran tehtävät. Seurakunta voi esimerkiksi ilmoittaa tuomiokapitulille virkaan kuuluvan työalan tai -alueen, lähettää ilmoitukseen liitettäväksi
organisaatiokuvauksen tai muuta tehtävään olennaisesti liittyvää tietoa. Seurakunta
voi myös ilmoittaa tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
c. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko virkaan valittavalta syytä pyytää rikosrekisteriote.
Kohtien b. ja c. tietoja käytetään mahdollisen seurakuntapastorin viran hakuilmoituksen laatimisessa.

Seurakuntapastorin virantäyttöprosessi
Oulun hiippakunta käyttää lähtökohtaisesti virantäytöissä julkista ilmoittautumismenettelyä. Ilmoittautumisajan päätyttyä tuomiokapituli lähettää seurakunnalle
hakijakoosteen ja virantäyttöä koskevan lausuntopyynnön. Lausuntopyynnössä seurakuntaa pyydetään perustellusti asettamaan ilmoittautuneista 2–3 henkilöä
seurakuntapastorin virkaan toivomaansa järjestykseen. Lausuntoon on liitettävä ansiovertailu. Saatuaan seurakunnan lausunnon tuomiokapituli tekee asiaa koskevan
päätöksen seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. Syksyllä 2021 tuomiokapitulin kokoukset ovat 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.

Khra
Esitys

Päätös

a) Muhoksen seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia aloittamaan rekrytoinnin Muhoksen seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseksi.
b) Seurakuntapastorin tehtävään kuuluu yleinen seurakuntatyö ja osallistuminen rippikoulutyöhön.
c) Rikosrekisteriotteen pyytämisen ehdot täyttyvät, koska kyseessä on virka, jonka
työalaan kuuluu kasvatustyötä.
Esitys hyväksyttiin.
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117 §
LAUSUNTOPYYNTÖ / KIRKKOHERRAN VIRKA
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Lausuntopyyntö / kirkkoherran virka / Muhoksen seurakunta
Diaarinumero DOUL/288/01.01.01/2021
Muhoksen seurakunnan kirkkoherran virantäyttöprosessi
Muhoksen seurakunnan kirkkoherra Jouni Heikkinen on irtisanoutunut virastaan
1.11.2021 eläkkeelle jäämisen vuoksi. Kirkkoherran virantäyttöprosessi on täten
mahdollista käynnistää.
Kirkkovaltuuston toimenpiteet
Lainsäädännön sekä ohjeistuksen (alla) perusteella tuomiokapituli pyytää Muhoksen
seurakunnan kirkkovaltuustoa
a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko seurakunnassa vireillä hankkeita tai
järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi;
b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa
virantäyttöprosessissa, sekä
c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten Muhoksen
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille,
ettei erityisiä tarpeita ole.
___________________
Kirkkoherran viran haettavaksi julistaminen
Kirkkojärjestys (6:14 §) ohjaa kirkkoherran viran haettavaksi julistamista näin:
Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Vaalitapa
Kirkkolain 23 luvun § 11 ohjeistaa kirkkoherran vaalitavasta seuraavasti:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali).
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten
kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus
edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen
vaalitavasta tekee tuomiokapituli. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä.
Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Ennen viran haettavaksi julistamista on tarpeen selvittää ne kriteerit, joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen virkaan.
Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksessä määritellyt kirkkoherran viran tehtävät.
Lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet,
seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Seurakunnan esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa näkemyksensä
kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun § 13 määrittelee kirkkoherran viran tehtävät seuraavasti:
”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten
toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon
harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa
kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä
harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja
muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden
ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen
kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten
noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.”

Khra
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto esittää lausuntonaan
tuomiokapitulille, että
a) kirkkoherran virka on syytä julistaa haettavaksi
b) vaalitapana käytetään välitöntä vaalia
c) Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran vaatimat erityistarpeet:
• kyky kirkon perustehtävästä nousevaan strategiseen ajatteluun ja käytännön
johtamiseen
• herkkyys tunnistaa Muhoksen seurakunnan hengelliset erityispiirteet
• perehtyneisyys jumalanpalveluselämän teologiaan ja käytännön kehittämiseen
• työyhteisöä kokonaisvaltaisesti kehittävä johtamisote
• hallinnolliset valmiudet itsenäisen seurakunnan johtamiseen
Esitys hyväksyttiin.
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118 §
KIRKON JA TAPULIN KUNNOSTUSTYÖ/KIRKON LATTIAN MAALAAMINEN
Kirkon lattian ja urkuparvelle menevien portaiden maalipinta on kulunut, ja ne olisi
syytä maalata uudelleen. Kirkon ja tapulin maalaus- ja kunnostustyöhön varatusta
1.340.000 euron määrärahasta on määrärahaa vielä jäljellä. Lattian maalaus on osa
kirkon maalaus- ja kunnostustyötä.
Maalaustyön kustannukset tulisivat olemaan noin 4.000 euroa.
Tp
Esitys

Päätös

Kirkon lattia ja urkuparvelle menevät portaat maalataan kuluvan syksyn aikana. Määräraha otetaan kirkon ja tapulin maalaus- ja kunnostustyöhön varatusta määrärahasta.
Esitys hyväksyttiin.

119 §
KESKUSTELUA TULEVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA
Khra+tp
Esitys

Kirkkoherra ja talouspäällikkö alustavat keskustelun seurakunnan kolmivuotissuunnitelman pohjalta.
Kirkkoneuvoston perustama toimikunta päivittää parhaillaan Tulevaisuussuunnitelmaa 2020 vuoteen 2026.
Seurakunnan painopistealueet vuodelle 2022: diakoninen perhetyö, hengellisyyden
vahvistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen.
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa otetaan huomioon
- Investointisuunnitelman päivitys
- seurakuntavaalit, varsinainen vaalipäivä 20.11.2022
- kirkkoherran vaalit
- virtuaalikirkkolähetysten lisääminen
- Tulevaisuussuunnitelman päivitys siirretään vuodelle 2022.
Keskustellaan alustusten pohjalta tulevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Päätös

Keskusteltiin alustusten pohjalta tulevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
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120 §
ESITYS SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTISTA VUODELLE 2022
Kirkkolaki
15 LUKU
Seurakunnan talous
1 § Varojen käyttäminen
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien
toteuttamiseen.
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulee osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon
eläkerahaston menojen rahoittamiseen siten kuin 22 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään.
(30.12.2015/1602)
2 § Kirkollisvero
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään
erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen kirkollisverosta siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.
---------Vuoden 2022 talousarviossa huomioitavaa:
- kirkon ja tapulin maalaus ja kunnostustyö päättyi vuonna 2021
* poistoaika 40 vuotta, poisto n. 28.000 eur / vuosi
- vainajien kylmätilan suunnitelmat
- seurakuntavaalit, kirkkoherran vaali.
Kirkkohallituksen yleiskirjettä Talousarvion valmistelun perusteet 2022 ei ole vielä
julkaistu.
Tilitetyt kirkollisverot ja valtionrahoitus tammi-elokuu 2020 - 2021:

v. 2020
v. 2021
+/-, eur
+/-, %

kirkollisvero
1 048 983
1 088 942
+ 39 959
+ 3,8 %

valtion rahoitus
115 648
116 064
+ 416
+ 0,4 %

Tilinpäätös/talousarvio verotulot + valtionrahoitus
TP 2020
1 498 236
173 472
TA 2021 arvio
1 532 000 + 2,2 %
171 770
TA 2022 arvio
1 490 000 - 2,5 %
172 000

yht.
1 164 631
1 205 006
+ 40 375
+ 3,5 %

1 671 708
1 703 770 (+1,9%)
1 662 000 (-2,5%)

Alustava verotuloarvio + valtionrahoitus vuodelle 2022 yht. 1 662 000

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tuloslaskelma-arvio vuodelle 2022: Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kattavatko
tuotot toiminnasta aiheutuneet kulut, pitkävaikutteisen omaisuuden hankintamenon
jaksottamisesta aiheutuneet poistot sekä arvonalentumiset tilikauden aikana.

Tuloslaskelma, arvio 2022
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
kirkollisvero
valtion rahoitus
VEROTUSKUSTANNUKSET
KESKUSRAHASTOMAKSUT
TOIMINTA-AVUSTUKSET
RAHOITUSTUOTOT
korkotuotot ja muut rah.tuotot
RAHOITUSKULUT
korkokulut ja muut rah.kulut
VUOSIKATE
POISTOT
SATUNNAISET TUOTOT/KULUT
RAHASTOJEN MUUTOS
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TP 2020
TA 2021
118 610
125 480
-1 414 896 -1 582 270
-1 296 285 -1 456 790
1 671 708 1 703 770
1 498 236 1 532 000
173 472
171 770
-25 989
-26 300
-136 341
-136 700
5 735
6 922
4 500

TA 2022
125 000
-1 528 000
-1 403 000
1 662 000
1 490 000
172 000
-26 300
-136 700

%
-0,4
-3,4
-3,7
-2,5
-2,5
+0,1
+0

+0

4 000

-11,1

+13,0
+17,1

-2 390

-1000

225 750
-77 984

88 480
-85 405

100 000
-100 000

147 767
147 767

3 075
3 075

0
0

Muhoksen seurakunnan kirkkovaltuusto tarkisti seurakuntamme kirkollisveroa 1,5
%:sta 1,6 %:iin vuodelle 2013, mistä alkaen kirkollisveroprosentti on ollut 1,6 %.
Tp
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,6 %
vuodelle 2022.
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

13.9.2021

Sivu 10 / 12

121 §
VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Diakonian viranhaltijat
§ 118 - 126 Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 1.170 euroa
- Avustuksia elintarvikkeisiin ja kulutustavaroihin
2) Kirkkoherra
§ 10
Työntekijöiden vuosiloma-anomukset
3) Talouspäällikkö
§7
Khra+tp
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin viranhaltijoiden tekemät päätökset.

122 §
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.

122 §
MUUT ASIAT
a) Viestintäryhmä
Kirkkoherra esitti, että seurakunnan viestintäryhmään valittavaisiin työntekijöistä
myös nuorisotyönohjaaja Elijas Kokko. Muut jäsenet kirkkoherra, talouspäällikkö,
kirkkoherranviraston toimistosihteeri, vastaava lastenohjaaja, Hanna Kallunki ja Juha
Piirala.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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b) Kirkkoherra Jouni Heikkinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.11.2021 alkaen.
Sitä ennen hän pitää jäljellä olevat vuosilomapäivänsä. Piispa Jukka Keskitalon pyynnöstä Pekka Rehumäki on lupautunut toimimaan Muhoksen seurakunnan kirkkoherran
virassa 30.4.2022 asti.
Kirkkoherran läksiäiset järjestetään su 24.10. alkaen musiikkipainotteisella, ekumeenisella messulla kirkossa, minkä jälkeen juhla seurakuntatalolla.
c) Vs. kirkkoherran palkkaus
Pekka Rehumäki on lupautunut toimimaan Muhoksen seurakunnan kirkkoherran virassa ajalla 14.9.2021 - 30.4.2022.
KirVESTES 2020-2022. Liite 7
3 § Viran hinnoitteluryhmän ja viranhaltijan peruspalkan määräytyminen
2 mom. Viranhaltijan peruspalkan määrittäminen palvelukseen otettaessa
Seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talousja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J -hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laajaalaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta.
Soveltamisohje
Palvelukseen otettavan kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkasta päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen.
Yksittäisessä seurakunnassa se on tavallisesti kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä
yhteinen kirkkoneuvosto.
Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen
kokonaisarvioinnilla.
Kirkon työmarkkinalaitos
Viran sijaisuutta hoitavan palkka määritetään samoin kuin virkaan vakinaisesti otettaessa (KirVESTES Liite 7, 3 §, 2 mom). Palkan tulee olla sama silloin, jos sijaisen
tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus ja vastuullisuus sekä sijaisen työssä suoriutuminen
arvioidaan samaksi kuin vakinaisen viranhaltijan.
Kirkkoherran kuukausipalkka on 5.020 euroa.
Tp
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto määrittää vs. kirkkoherran kuukausipalkaksi saman kuin vakinaisen
kirkkoherran palkka Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Esitys hyväksyttiin.

d) Seurakuntapastori Soile Tuusa on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta
10.9.2021 alkaen siirtyäkseen toisen seurakunnan palvelukseen. Pastori Anu Ojala tulee hoitamaan viransijaisuutta ajalle 20.9.-31.12.2021 tai siihen saakka, kunnes
vakituinen viranhaltija on valittu.
Seurakunta järjestää seurakuntapastori Soile Tuusalle läksiäisjuhlan.
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124 §
ILMOITUSASIAT
- Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen suunnitteluilta pidetään to
14.10.2021 klo 18.
- Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään ma 27.9.2021. Sauli Parviainen toivotti
kirkkovaltuuston kokouksen tervetulleeksi Mettäperän navetalle kokouksen pitoon.
- Liisa Ruottinen muisteli Jouni -kirkkoherran aikaa Muhoksen seurakunnan kirkkoherrana. Hän kiitti Jouni Heikkistä näistä yhteistyön vuosista. Tänään hänen
johdollaan kokoonnuttiin viimeiseen kirkkoneuvoston kokoukseen ennen hänen
jäämistään lomalle ja eläkkeelle 1.11.2021 alkaen.
Jouni Heikkinen kertoi, että on ollut hienoa tehdä työtä pappina Muhoksen seurakunnassa.
Kirkkoneuvosto toivotti Jouni Heikkiselle hyviä ja iloisia eläkepäiviä sekä siunausta
tuleville vuosille.

125 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
Lopuksi veisattiin virsi 341. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Vakuudeksi:

Jouni Heikkinen
puheenjohtaja

Riitta Kukkohovi-Colpaert
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet.
Muhoksella 15 / 9 2021
Sauli Parviainen
pöytäkirjantarkastaja
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