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Kirkkovaltuusto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokousaika:
Keskiviikko 9.10.2019. klo 18.00 – 19.20
Kokouspaikka:

Kestilän seurakuntatalo

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Haverinen Jari, puheenjohtaja
Lahti Anne, varapja
Aitto-oja Timo,
jäsen
Autio Kaisa
Hyytinen Johannes
Jarva Susanna
Juntunen Mari
Keränen Anna-Maaria
Kinnunen Teuvo
Konola Julia
Koskela Monika
Kurkinen Pasi
Leinonen Eero
Leiviskä Irma
Marttila Aino
Myllylä Jaana
Myllylä Toini
Nieminen Risto
Yrttiaho Anne
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Muut saapuvilla
olleet

Heikki Karppinen, vs.kirkkoherra
Myllykoski Tarmo, tal.pääl.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat

Katso seuraava sivu

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Katso seuraava sivu

Pöytäkirjan allekirjoitus ja

Jari Haverinen
puheenjohtaja

Tarmo Myllykoski
pöytäkirjanpitäjä

Aino Marttila
Pöytäkirjantarkastaja

Pasi Kurkinen
Pöytäkirjantarkastaja

varmennus

x
x

§ 20 - 30

Pöytäkirjan tarkastus:
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ALKUHARTAUS
------------

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
-------------

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokous on kutsuttu koolle kirkkovaltuuston
puheenjohtajan allekirjoittamalla kokouskutsulla.
Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Kestilän seurakuntatalossa keskiviikkona 9.10.2019 klo 18.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 18.9.- 9.10.2019 välisenä aikana.

Kokouskutsu sisälsi luettelon käsiteltävistä asioista.
Kirkkovaltuuston kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Siikajokilaaksossa
julkaistujen kirkollisten ilmoitusten yhteydessä.
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§ 20

Todetaan, että kirkkovaltuusto on KL:n 9 luvun ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaisesti koolle kutsuttu ja
että se jäsenmääräänsä nähden on KL:n 7 luvun mukaisesti
päätösvaltainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§ 21

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat
mahdollisissa äänestyksissä ääntenlaskijoina sekä
päätetään tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti
nähtävillä pitämisestä.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Marttila ja Pasi Kurkinen.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
valitusosoituksineen 11.10.- 13.11.2019 välisenä aikana.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§ 22

Kokouskutsussa oleva luettelo käsiteltävistä asioista
hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2022
KJ:n 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko
vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT tai
HTM-tilintarkastaja.
Tarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan.
Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana
yhteensä alle 60.000,00 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnan
ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan.
Valtuustokauden 2015 – 2018 tilintarkastajana on toiminut BDO
Audiator Oy, JHTT-yhteisö palveluksessa toimiva tilintarkastaja
JHTT Asko Vanhatupa.
Tarkastuspäiviä vuodessa on 2 – 3.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 38

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi valtuustokaudelleen 2019 – 2022 tilintarkastajaksi Asko Vanhatuvan ja hänen
varatilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n esittämän JHTT tarkastajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------

Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 23

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KOKOUSPALKKIOT SIIKALATVAN SEURAKUNNASSA
KirVESTES § 42 Kokouspalkkiomääräykset koskevat vain
hengellisen työn viranhaltijaa ja johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijaa, joka ei ole työaikalain alainen.
Viranhaltija joka noudattaa työaikamääräyksiä kokousaika on
hänen työaikaansa.
Luottamushenkilö saa kokouspalkkioita sen mukaisesti kuin
kirkkovaltuusto erikseen päättää.
Nykyiset kokouspalkkiot ovat olleet voimassa vuodesta 2006.
Kirkkovaltuuston- ja neuvoston sekä viranhaltijoiden joihin ei
noudateta työaikamääräyksiä, kokouspalkkio on 16,00 euroa /
kokous ja kappelineuvoston jäsenten 8 euroa / kokous.
Kokouksen puheenjohtajalle maksetaan palkkio 50 % korotettuna.
Kokouspalkkion suuruudeksi voidaan vahvistaa enintään32,06 euroa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi
a) kirkkovaltuuston- ja neuvoston jäsenten sekä viranhaltijoiden
joihin ei noudateta työaikamääräyksiä kokouspalkkioksi
25,00 euroa / kokous.
b) Kappelineuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 12,00 euroa

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 76

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
-----------------

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi
a) kirkkovaltuusto- ja neuvoston jäsenten sekä viranhaltijoiden
joihin ei noudateta työaikamääräyksiä kokouspalkkioksi
25,00 euroa / kokous.
b) Kappelineuvoston jäsenten kokouspalkkioksi 12,00 euroa.
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KOKOUSPALKKIOT SIIKALATVAN SEURAKUNNASSA…
Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 42

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------

Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 24

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouspalkkioiden korotuksen
toteutettavaksi vuoden 2019 alusta lukien.
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SOPIMUS TIETOSUOJAVASTAAVASTA
Siikalatvan seurakunta on osallistunut Oulun hiippakunnan
nimeämän yhteisen tietosuojavastaavan palkkakustannuksiin jäsenmäärän suhteessa.
Uuden sopimuksen mukainen kustannus on viisi (5) senttiä per
seurakunnan jäsen / läsnä oleva väestö.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.10.2018 hyväksynyt Siikalatvan
seurakunnan tietosuoja-asiakirjan, jossa kuvataan lyhyesti rekisterinpitäjän sitoutumista noudattamaan kaikessa toiminnassaan tietosuojaasetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. nimeää Siikalatvan seurakunnan tietosuojan yhdyshenkilöksi
kirkkoherran.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen tietosuojavastaavasta
Oulun seurakuntayhtymän kanssa.

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 43

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------

Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 25

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee
ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuussa.
Siikalatvan seurakunnan veroprosentti on ollut 1,90 %.
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä verotulot olivat 1.115.517,00 euroa ja
valtion rahoituksen osuus 142.199,00 euroa.
Vuoden 2019 talousarviossa verotulot arvioitiin 1.300.000,00 euroksi
ja yhteisövero 139.250,00 euroksi.
Veroprosentin nostaminen 1,90 %:n arvioitiin verotulojen kasvavan
n. 90.000,00 euroa / vuosi. verrattaessa kausia 1-7.2018 ja 1-7.2019
verotulojen kasvu on ollut vain 3.172,19 euroa.
Verotulojen täydennystä, joka on laskennallinen Kirkkohallituksen
myöntämä avustus, seurakunta sai kuluvana vuotena 33.421,00 euroa.
(vuonna 2018 38.087,00 euroa)
Seurakunta on myös hakenut harkinnanvaraista toiminta-avustusta
vuodelle 2019, mutta sitä ei myönnetty.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 59

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,90 %.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------

Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 26

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ
Toimistosihteerin virka on perustettu vuoden 2006 alusta kun
Siikalatvan seurakunta perustettiin.
Viran tehtävät ovat vuosien saatossa muuttuneet olennaisesti
joten viran johtosääntöön tulee tehdä päivitys.
Edellisen kerran toimistosihteerin tehtäviä tarkennettiin kirkkoneuvoston päätöksellä 16.11.2016, jotka muutokset on nyt
otettu huomioon tarkennettua johtosääntöä laadittaessa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 60

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi
liitteenä olevan toimistosihteerin viran johtosäännön.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 27

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Siikalatvan seurakunta

Kirkkovaltuusto

9.10.2019

sivu 10

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkovaltuusto
Päätös:
§ 28

Kirkkovaltuuston parannusehdotuksia seurakunnan tiedotustoimintaan;
- Tulostettava sivu kirkollisista seurakunnan kotisivuille
- Jumalanpalvelusten pitoaikojen jako eri kirkkojen osalle tiedotukseen.
- Yksilön vastuu auttaa niitä joilla ei ole mahdollisuus olla somessa.
Pulkkilan kirkon paikoitusalue;
- Siikalatvan kunta suunnittelee paikoitusalueen uudelleen järjestelyjä.
Paikoitusalue on osaksi seurakunnan maalla. Asian käsittelyä jatketaan
kirkkoneuvostossa.
Seurakunnan toiminnasta yleensä;
- Konfirmaatiot heti rippileirin jälkeen
- Toimintamalli seurakuntalaisten osallistumisesta nuorten toimintaan
sekä tavoitettavuus kohderyhmittäin miehet/naiset, nuoret/perheet.
- Tiimien käyttöä kehitettävä osana työalojen toimintaa
- Isoistoimintaa pidetään hyvänä esimerkkinä työalan toiminnasta.

ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 29

Siikalatvan seurakunnan toimistosihteerin virka haettavana
15.11.2019 mennessä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§ 30

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.

KIRKKOVALTUUSTON
KOKOUSKUTSU

AIKA:

Keskiviikko 9.10.2019 klo 18.00

PAIKKA:

Kestilän seurakuntatalo

KÄSITELÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 – 2022
5. Kokouspalkkiot Siikalatvan seurakunnassa
6. Sopimus tietosuojavastaavasta
7. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
8. Toimistosihteerin viran johtosääntö
9. Muut esille tulevat asiat
10. Ilmoitusasiat
11. Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Siikalatvalla 18. päivänä lokakuuta 2019

Jari Haverinen
JARI HAVERINEN
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

