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18 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki Ps. 84:6-10, 13.
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19 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1. §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n 1. mom. mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on
lähetettävä viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kokouksen asialista lähetetään tiedoksi myös
kirkkovaltuuston muille jäsenille.
Kokouksen päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvoston on kutsunut koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty
6.3.2018 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Asialista on lähetetty 6.3.2018 tiedoksi kirkkovaltuuston muille jäsenille.
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkoneuvosto:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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20 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkojärjestyksen 9. luvun 2. §:n mukaan jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin
asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle,
jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston
kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Muut kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat,
joita ei ole esityslistassa mainittu, käsiteltäneen nimeämisjärjestyksessä tässä kokouksessa
kohdassa Muut esille tulevat asiat.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
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21 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7. luvun 6. §:n 2. mom. mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9. §:n 3. mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kirkkoneuvoston jäsenet kukin vuorollaan toimivat
aakkosjärjestyksessä pöytäkirjantarkistajina kaksi kerrallaan.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Kumpulainen Leena ja Lehtola
Alpo.
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Lehtola Alpo ja Parkkila Väinö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Asia

Sivu

Kirkkoneuvosto

15.3.2018

5.1.

7

22 § KÄRSÄMÄEN SEURAKUNNAN JA KÄRSÄMÄEN KUNNAN VÄLINEN
KAUPPAKIRJA MÄÄRÄALASTA TILASTA KIRKKOTONTTI 317-881-1-0,
YHTEENSÄ N. 9342 M2
Kärsämäen seurakunnalla ja Kärsämäen kunnalla on maanvuokrasopimus, joka koskee
Kärsämäen seurakunnan omistamaa n. 9342 m2:n määräalaa tilasta Kirkkotontti 317-881-1-0.
Määräalalla sijaitsevat maapohjan vuokrasopimuksella Kärsämäen vanhustenkotiyhdistys
ry:n omistama palvelutalo Koivupuisto sekä Kärsämäen Asunnot Oy:n omistama vanha
alakoulu ja varastorakennus. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 12.1.1970 ja siihen on sen
jälkeen tehty eräitä lisäyksiä ja muutoksia.
Kärsämäen kunta esittää Kärsämäen seurakunnalle määräalan ostamista. Kauppahinta on
23.300 euroa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kärsämäen
seurakunnan ja Kärsämäen kunnan välisen kauppakirjan määräalasta tilasta Kirkkotontti 317881-1-0 (liite) ja määrää seurakunnan osalta kauppakirjan allekirjoittajat.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto painottaa sitä, että alueen myyntihinta on hyvä siihen nähden, että seurakunta
ei tulevaisuudessa voisi sitä koskaan hyödyntää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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23 § KÄRSÄMÄEN SEURAKUNNAN JA KÄRSÄMÄEN KUNNAN VÄLINEN
KAUPPAKIRJA MÄÄRÄALASTA TILASTA KIRKKOTONTTI 317-881-1-0,
YHTEENSÄ N. 9285 M2
Kärsämäen seurakunnalla ja Kärsämäen kunnalla on maanvuokrasopimus, joka koskee
Kärsämäen seurakunnan omistamaa n. 9285 m2:n määräalaa tilasta Kirkkotontti 317-881-1-0.
Määräalalla sijaitsevat maapohjan vuokrasopimuksella Kärsämäen kunnan omistamat
nuorisotalo Rekola ja Kärsämäen urheilukentän alueita sekä katu- ja pysäköintialueita.
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 17.9.2007.
Kärsämäen kunta esittää Kärsämäen seurakunnalle määräalan ostamista. Kauppahinta on
23.200 euroa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kärsämäen
seurakunnan ja Kärsämäen kunnan välisen kauppakirjan määräalasta tilasta Kirkkotontti 317881-1-0 (liite) ja määrää seurakunnan osalta kauppakirjan allekirjoittajat.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto painottaa sitä, että alueen myyntihinta on hyvä siihen nähden, että seurakunta
ei tulevaisuudessa voisi sitä koskaan hyödyntää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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24 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
Tilintarkastus on pidetty 28.2.2018. Tilintarkastuskertomus liitetään tilinpäätökseen.
Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään kesäkuun aikana.
Vuonna 2017 vietettiin reformaation eli uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa ja Suomen
valtion 100-vuotisjuhlaa. Myös Kärsämäellä järjestettiin näihin liittyviä tapahtumia.
Seurakunnan tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi 46.857,35 euroa. Alijäämään vaikutti
lähinnä verotulojen lasku. Myös kirkkohallituksen verotulojen täydennysavustus jäi aiempia
vuosia pienemmäksi.
Verotuloja kertyi yhteensä 449.343,61 euroa, jossa on laskua 4,57 prosenttia vuoteen 2016
verrattuna. Kirkollisverotulojen osuus oli 397.723,77 euroa, jossa on laskua 3,15 prosenttia
vuoteen 2016 verrattuna. Yhteisöverotulojen ja valtionrahoituksen osuus oli 51.619,84 euroa,
jossa on laskua vuoteen 2016 verrattuna 14,24 prosenttia.
Seurakunta sai kirkon keskusrahastolta verotulojen täydennysavustusta 2.453 euroa.
Investoinneissa jatkui Onkilammen metsätien perusparannushanke ja alkoi Ellinlehdon
metsätien perusparannushanke. Näiden kustannukset olivat yhteensä 3.265,81 euroa. Muita
merkittäviä hankkeita ei ollut.
Raatin tilasta myytiin kaksi määräalaa. Kauppahinnat olivat yhteensä 21.500 euroa.
Puunmyyntitulot olivat 95.030,56 euroa. Metsäsuunnitelma vuosille 2018-2027 valmistui.
Seurakunnan väkiluku väheni 45 hengellä.
Kalajoen rovastikunnassa selvitettiin edelleen seurakuntien yhteistyökuvioita. Myös
seurakuntayhtymämahdollisuutta selvitetään kuluvan vuoden aikana.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vuoden 2017 tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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25 § VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11.2018.
Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018.
Seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan
asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan. (KL 23:19)
Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat,
sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä
tehtävissä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi
tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan
kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa
aiemmin nimetty varajäsen.
Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä
ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan eli
valitsee tarvittavan määrän jäseniä, varajäseniä ja nimeää puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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26 § TARJOUKSET SEURAKUNTATALON ÄÄNENTOISTOLAITTEISTA
Kirkkoneuvosto hyväksyi viime vuonna suunnitelmat seurakuntatalon äänentoistolaitteiden
uusimisesta. Suunnitelmat laati Deivox Oy Iisalmesta. Suunnitelmat sisältävät uuden
pöytävahvistimen, langattomat mikrofonit taskulähettimellä ja käsilähettimillä sekä
joutsenkaulamikrofonin. Lisäksi laitteiden asennus ja säätö. Kustannusarvio on 2.420 euroa.
Tarjouksia on pyydetty seuraavilta: Deivox Oy, Iisalmi, Timon Sähköpalvelu Oy, Kärsämäki,
Hansa Ecuras Oy, Längelmäki ja Ylivieskan äänentoistopalvelu, Ylivieska.
Tarjousten viimeinen jättämispäivä on 15.3.2018.
Talouspäällikön esitys:
Esitellään saapuneet tarjoukset. Talouspäällikkö tekee esityksensä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto:
Esiteltiin saapuneet tarjoukset. Tarjoukset olivat lähettäneet kaikki tarjouspyynnön saaneetTalouspäällikkö esitti, että Deivox Oy:n tarjous hyväksytään.
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä esityksen.
Kirkkoneuvosto perustelee päätöstä sillä, että Deivox Oy on asentanut äänentoistolaitteet
myös kirkkoon ja tästä on etua mahdollisia huoltoja varten.
Tarjousten yhdistelmä on liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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27 § TARJOUKSET SEURAKUNTATALON LVIS-URAKASTA
Kirkkoneuvosto hyväksyi viime vuonna suunnitelmat ja kustannusarvion seurakuntatalon
lämmönjakohuoneen remontista ja ilmanvaihtotöistä. Suunnitelmat laati LVI-Aitto-oja Oy
Nivalasta.
Lämmönjakohuoneen remontti sisältää vanhan vaihtimen, kattilan, vesivaraajan ja
putkiryhmien purkamisen, iv-koneiden kytkennän ja kaukolämmönvaihtimen uusimisen
eristyksineen ja sähkötöineen. Purkutyöt on tehtävä asbestitöinä.
Ilmanvaihtotöissä uudet ilmanvaihtolaitteet asennetaan kanttorin, diakonian viranhaltijan ja
suntion työhuoneisiin ja asunto-osaan. Nykyinen H-imuri kanavistoineen ja painovoimainen
kanavisto ullakolta puretaan. Kustannusarvio on 68.070 euroa.
Tarjouksia on pyydetty seuraavilta: LVI-Aitto-oja Oy, Nivala, Haapajärven LVI-rakentajat
Oy, Haapajärvi, Ollin Putkityö Ay, Nivala, Putkityö Karsikas Oy, Piippola, Putkiasennus
Rytky Oy, Haapavesi, LVI-Eilola Oy, Raahe ja Asennus Antti Turvanen Ky, Haapavesi.
Tarjousten viimeinen jättämispäivä on 15.3.2018.
Talouspäällikön esitys:
Esitellään saapuneet tarjoukset. Talouspäällikkö tekee esityksensä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvostolle esiteltiin tarjoukset. Tarjoukset olivat lähettäneet LVI Aitto-oja Oy,
tarjottu hinta 55.900 euroa ja Putkiasennus Rytky Oy, 48.000 euroa. Talouspäällikkö esitti,
että Putkiasennus Rytky Oy:n tarjous hyväksytään.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Päätettiin kysyä työmaavalvojaksi LVI-alan ammattilainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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28 § TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
Eu:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Seurakunnan tulee nimetä tietosuojavastaava. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista oli aiemmin tiedusteltu kaikilta
hiippakunnan seurakunnilta halukkuutta olla mukana yhteisen tietosuojavastaavan
palkkaamisessa. Kaikki hiippakunnan seurakunnat olivat ilmoittaneet olevansa mukana tässä.
Näin ollen kirkkoneuvosto päätti nimetä Kärsämäen seurakunnan tietosuojavastaavaksi Oulun
hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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29 § TIETOSUOJAN YHDYSHENKILÖ, TIETOSUOJATYÖRYHMÄ
Kirkkoneuvosto päätti valita tietosuojan yhdyshenkilöksi kirkkoherra Heikki Valkaman.
Työntekijät olivat aiemmin päättäneet, että koko henkilökunta (yhdeksän henkilöä) toimii
tietosuojatyöryhmänä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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30 § VANHAN HAUTAUSMAAN LOHKOMINEN OMAKSI KIINTEISTÖKSI JA
VALLINTARAJOITUKSEN MERKINTÄ KIINTEISTÖLLE
Kevään tilintarkastuksessa oli jätetty kirkkoneuvostolle suositus vanhan hautausmaan
muodostamiseksi erilliseksi kiinteistöksi ja vallintarajoituksen merkinnän hakemisesta uuteen
hautausmaaksi muodostettavaan kiinteistöön. Vanha hautausmaa sijaitsee Paanukirkon
vieressä tilalla Kattilakoski 41:34.
Asiasta on annettu ohjeistus kirkkohallituksen yleiskirjeessä ja hautaustoimilaissa.
Asia oli ollut esillä myös tilintarkastuksessa syksyllä 2017. Kirkkoneuvosto oli
kokouksessaan 21.2.2018 päättänyt, että hautausmaata ei lohkota omaksi kiinteistöksi, koska
hautausmaa ei ole enää käytössä. Tämä oli ollut myös maanmittauslaitoksen kanta.
Kirkkoneuvosto päätti, että vanha hautausmaa lohkotaan omaksi kiinteistöksi ja uuteen
kiinteistöön merkitään vallintarajoitus tekstillä: ”Kiinteistö on hautausmaakäytössä. Kiinteistö
ei saa olla kiinnityksen kohteena eikä siihen saa kohdistua muita kuin hautaustoimilaissa
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Kiinteistön saa luovuttaa vain sille, jolla on oikeus
hautausmaan ylläpitoon. Muu luovutus on mitätön.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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31 § KIRKON YLÄPOHJAN ERISTÄMINEN
Kirkon yläpohjan eristämisestä oli pyydetty tarjous Haapajärven Eristeasentajat Ky:ltä.
Yrityksen edustaja Vesa Huttunen oli käynyt tutustumassa kohteeseen ja todennut seuraavaa:
Yläpohjassa on pääosin kutterinpurua 10-15 cm ja lasivillalevyä max 5 cm (eli aika
minimaalisesti). Hän oli kysynyt Ekovillan teknisestä neuvonnasta, voisiko lasivillan jättää
kutterin ja uuden eristeen väliin. Teknisestä neuvonnasta oli vastattu, että lasivillalevyä ei
kannata jättää kutterin ja uuden eristeen väliin, koska tuollaisessa rakenteessa on ilmavuotoja
niin paljon, että ”sekamateriaaleja”, joista toinen sitoo / luovuttaa kosteutta ja toinen ei, on
syytä välttää. Lisäeristekerroksena n. 300 mm olisi sopiva teknisen neuvonnan mukaan.
Kupolin osalla oli levyvillaa n. 25 cm. Jos siihen lisätään, niin silloin asennus olisi ns.
liimasprayasennuksena seinäliiman kera.Yksi seinä yläpohjassa tuntui olevan kylmä, johon
voidaan tarvittaessa ruiskuttaa ekovillakerros liimasprayasennuksena.
Esiteltiin saapunut tarjous (liite).
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Päätettiin hankkia vielä lisäselvityksiä. Esim. kupolin
osalta mietittiin, kannattaako sitä jättää lisäeristämättä. Vanhan eristyksen purku sieltä on
hankalaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA
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32 § ILMOITUSASIAT
Seurakunta on saanut Eevi Aino Marjatta Kiiskisen testamenttilahjoituksen kirkkojen
kaunistamisrahastoon. Testamenttilahjoitus, 72.126,80 euroa, on kohdennettu Engelin
kirkolle ja Paanukirkolle.
Vuoden 2017 tilinpäätöksen tuloslaskelma, jossa on erittely tileittäin.
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan pöytäkirjat 4.4.2017 ja 1.11.2017, lähetystyön
johtokunnan pöytäkirjat 19.4.2017 ja 7.11.2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano
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KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

15.3.2018

33 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA LOPPUHARTAUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. Veisattiin virsi 54:1,4.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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