OULAISTEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä
9.12.2021

kirkkovaltuusto

Kokousaika

torstaina 9.12.2021 klo 17.00 – 18.53

Kokouspaikka

seurakuntakoti

Sivu
32

Saapuvilla

Maarit Grekula
Matti Heikkinen
Lisäksi läsnä kokouksessa:
Osmo Hintsala
Matti Hirvilammi kirkkoherra Raimo Jokela
Anna Lauriala
sihteerinä:
Marjut Lehtonen
Mervi Heikkilä-Matinlauri
Mauri Myllykangas, varajäsen
talouspäällikkö
Salme Mäyrä
Ritva Niemi
Maria-Liisa Pahkala
Kai Pajala
Pekka Rahkola
Päivi Rantaeskola
Raimo Räisänen
Sauli Takalo, varajäsen
Markku Veteläinen
Auli Ylikauppila
Arto Ylikulju, varajäsen
poissa:
Markku Järvelä, varajäsen
Marika Kamps
Marjo Kontinaho
Heidi Laitila
Leena Neuvonen

32 - 41 §
Pöytäkirjan allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Raimo Jokela
Oulainen 9.12.2021

Mervi Heikkilä-Matinlauri

Pöytäkirja on tarkastettu

Ritva Niemi

Maria-Liisa Pahkala

Kokouskutsu asialuetteloineen
on ollut seurakunnan 30.11. 9.12.2021 ilmoitustaululla. Pöytäkirja on ollut
yleisesti
nähtävänä 10.12.2021 –
9.1.2022 kello 9.00 - 12.00

virallisesti

kirkkoherra

Matti Hirvilammi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano
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32 §
KOKOUKSEN AVAUS
PÄÄTÖS:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raimo Jokela avasi kokouksen klo 17.09.
——
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33 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luvun 3 §:n 1 mom:

Kirkkovaltuusto kokoontuu, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäväksi
säädettyjen asioiden takia on tarpeen tai kun valtuuston puheenjohtaja muutoin katsoo
sen tarpeelliseksi.
KJ 8 luvun 5 §:n 1 mom:

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu,
joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on
valittu.
KJ 8 luvun 5 §:n 2 mom:

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta,
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 7 luvun 4 §:n 1 mom:

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kirkkovston TJ 3 §:

Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava,
onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kokouskutsu asialuetteloineen on pantu nähtäville ja lähetetty jäsenille 30.11.2021
KJ 8 luvun 5 §:n 2 mom. mukaisesti. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu
sanomalehdissä seurakunnallisissa ilmoituksissa.
PÄÄTÖS: Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin paikalla olevan 14 varsinaista
valtuutettua ja 3 varavaltuutettua ja kokouksesta oli kuulutettu kirkollisissa
ilmoituksissa, joten kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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34 §
ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston TJ 9 §:
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään,
jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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35 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSAIKA
KJ 7 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentit:

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta
ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkovaltuuston TJ 3 §:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan
heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin
seuraavassa kokouksessa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ritva Niemi ja Maria-Liisa
Pahkala, jotka myös valittiin ääntenlaskijoiksi. Varalle valittiin Kai Pajala.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti tämän kokouksen jälkeen.
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36 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
KL 25 luvun 3 §:

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston
ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin
kirkkoneuvoston pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
KJ 23 luvun 2 §:n 1 mom:

Jollei seurakunnan jäsenten tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole
edellä tai kirkon vaalijärjestyksessä muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 30 päivän ajaksi.
PÄÄTÖS: Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
10.12.2021 – 9.1.2022 välisen ajan viraston aukioloaikana kello 9.00 – 12.00
ja ilmoitus tästä pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla em. ajan.
–––––
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Markku Veteläinen saapui kokoukseen klo 17.22.
37 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2022
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2024 (liite 4)
Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Kirkkoneuvosto 25.11.2021 106 §
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 16.9.2021 johtokunnille talousarvion
valmisteluun raamit. Työalakohtaiset toimintakatteet pysyivät samalla tasolla kuin
edellisenä vuonna.
Johtokunnat ovat tehneet esityksensä talousarvioksi ja toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi tilitasolla ja sanallisesti arvioineet tulevaisuutta vuoteen 2024
asti.
Kirkkoneuvostolle talousarvio on laadittu kustannuspaikoittain tilikohtaisesti. Näiden
lisäksi kirkkoneuvosto voi antaa johtokunnille tarkempia ohjeita määrärahojen
käytöstä.
Kirkkovaltuustolle menevä talousarvio laaditaan tehtäväaluetasolla, mutta
talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuustoon nähden vuosikatetaso.
Pyydettäessä valtuutetuille annetaan tehtäväalueittain tilikohtainen erittely
talousarviosta. Tarkoituksena olisi, että luottamushenkilöt olisivat entistä paremmin
tietoisia kunkin työalan toiminnan sisällöstä ja olisivat jatkossa mukana myöskin
toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Talousarviota tarkistellaan kirkkoneuvoston kokouksissa n. kahden kuukauden välein
sekä jokaisessa kirkkovaltuuston kokouksissa, jotta nähdään mihin suuntaan ollaan
menossa.
Tehtyjen anomusten ja johtokuntien esityksien perusteella on laadittu yhdistelmä
vuoden 2022 talousarvioon tulevista avustuksista. Avustukset ovat eriteltynä
talousarvion toiseksi viimeisellä sivulla.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.
KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KIRKKOVALTUUSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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38 §
PIISPA JUKKA KESKITALON LOPPULAUSUNTO OULAISTEN
SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUKSEN YLEISESSÄ
TARKASTUKSESSA 24.10.2021
Kirkkoneuvosto 25.11.2021 111 §
Piispa Jukka Keskitalon päätöslausunto sekä pappisasessorin ja lääninrovastin
muistiot on jaettu luottamushenkilöille ja työntekijöille. Niiden pohjalta tulee käydä
avoin ja arvioiva keskustelu sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden
kokouksissa. Piispa mainitsee lausunnossaan, että jatkossa on kiinnitettävä erityistä
huomiota siihen, että työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on yhtenäinen tilannekuva,
kun tehdään tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Yhtenä konkreettisena kysymyksenä
piispa nosti lausunnossaan esille nuorisotyön resurssoinnin vuoden 2022 jälkeen.
KIRKKOHERRA: Kirkkoneuvosto käy keskustelun piispan päätöslausunnon
pohjalta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto myös käy
lausunnosta keskustelun ja järjestää kevättalvella tai keväällä 2022
valtuustoseminaarin, mihin kutsutaan myös työntekijät mukaan yhteisen tilannekuvan
saamiseksi tulevan vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ajatellen.
KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KIRKKOVALTUUSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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39 §
KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN MARIKA KAMPSIN VAPAUTUS
LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄÄN
Asian valmistelija: kirkkoherra Matti Hirvilammi

Kirkkoneuvosto 25.11.2021 113 §
Kirkkovaltuuston sekä Diakonian ja yhteiskunnallisen työn johtokunnan jäsen Marika
Kamps on ilmoittanut menettävänsä vaalikelpoisuutensa. Hän on työsopimussuhteessa
Oulaisten seurakuntaan diakonissan viransijaisena (50 % työajalla kokonaistyöajasta)
23.11.2021 alkaen niin kauan kuin vakinainen viranhaltija palaa työhönsä tai enintään
31.12.2021 saakka.
Hän on kirjallisesti pyytänyt luottamustehtävistään vapautusta 17.11.2021.

Kirkkolaki 23.luku 4 §
” Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun
palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi.
Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan”.
KIRKKOHERRA: Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuuston sekä Diakonian ja
yhteiskunnallisen työn johtokunnan jäsen Marika Kamps on työsopimussuhteessa
Oulaisten seurakuntaan 23.11.2021 alkaen enintään 31.12.2021 saakka, eikä sinä
aikana hoida luottamustehtäviään. Kirkkovaltuusto kutsuu varajäsenen hänen tilalleen
työsuhteen ajaksi.
KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KIRKKOVALTUUSTO: Kirkkovaltuusto toteaa, että Marika Kamps on
työsopimussuhteessa Oulaisten seurakuntaan 23.11 – 31.12.2021 välisen ajan, eikä
sinä aikana hoida luottamustehtäviään. Kirkkovaltuusto kutsuu varajäsen Sauli
Takalon hänen tilalleen työsuhteen ajaksi.
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40 §
MUUT ASIAT
Talouspäällikkö antoi tiedoksi toteumavertailun 1-10/2021.
Salme Mäyrä poistui kokouksesta klo 18.45.
Kirkkoherra kertoi seurakunnan toiminnasta koronaepidemian aikana.
41 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja luki valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä 2
ja päätti kokouksen klo 18.53.
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