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19 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston
kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Puheenjohtajan esitys:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pidetään alkuhartaus.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra luki Ps. 112:5-9.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 5. §:n 1. mom. mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle
kirkkovaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Saman pykälän 2. mom. mukaan 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.
Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan esittelylista liitteineen ja
muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille
vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta.
Kirkkolain 7. luvun 4. §:n 1. mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan,
mikäli valtuutetulla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä valtuuston puheenjohtajalle,
jolloin hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on
toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisena. Sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt
esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.
Puheenjohtajan esitys:
Puheenjohtaja selostaa tapahtuneen kuulutusmenettelyn: Kirkkovaltuuston on kutsunut koolle
puheenjohtaja. Esityslista ja liitteet on lähetetty postitse 19.8.2021 kirkkovaltuuston jäsenille.
Asialista on lähetetty sähköpostilla kirkkoneuvoston jäsenille, jotka eivät ole
kirkkovaltuuston jäseniä. Asialista on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 25.8.-1.9.2021.
Todetaan nimenhuudoin läsnä olevat kirkkovaltuuston jäsenet liitteenä olevan
nimenhuutolistan mukaan.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja selosti tapahtuneen kuulutusmenettelyn. Sihteeri piti nimenhuudon. Todettiin
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

1.9.2021

21 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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22 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7. luvun 6. §:n 2. mom. mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuuston tekemän päätöksen
mukaan pöytäkirjantarkastuksessa noudatetaan aakkosjärjestystä.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli tulee äänestyksiä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Loukkola
Tuija ja Myllymäki Tapio. Pöytäkirjan tarkastusajankohdasta sovitaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.9.-9.10.2021.
Kirkkovaltuusto:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Loukkola Tuija ja Myllymäki
Tapio.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kokouspäivämäärä
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23 § TAPIO MYLLYMÄEN ALOITE LUOTTAMUSELINTEN KOKOUSTEN
JÄRJESTÄMISESTÄ ETÄYHTEYDEN AVULLA
Kirkkovaltuuston jäsen Tapio Myllymäki on jättänyt kirkkovaltuustoaloitteen
luottamuselinten kokousten järjestämisestä etäyhteyden avulla. Hän esittää, että
kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto kävisivät periaatekeskusten mahdollistaa etäosallistuminen
osana Kärsämäen seurakunnan päätöksentekoa.
Aloite on esityslistan liitteenä.
,,,,,,T a l o u s p ä ä l l i k ö n e s i t y s :
Kirkkoneuvosto käy periaatekeskustelun etäosallistumisen mahdollistamisesta kokouksissa.
Kirkkoneuvosto:
Keskusteltiin asiasta. Todettiin, että diakoniajohtokunnan kokouksia ei ole kuitenkaan syytä
striimata, koska siellä käsitellään arkaluonteisia asioita. Luottamushenkilön ei ole siten syytä
katsoa kokouksia etäyhteydellä esim. kotoa käsin tai muusta sellaisesta paikasta, jossa voi
olla ulkopuolisia samassa tilassa. Arkaluonteisia asioita saattaa olla myös kirkkoneuvostossa.
Ohje- ja johtosääntöihin tulee tehdä tietyt lisäykset, jos päätetään etäyhteyden järjestämisestä.
Periaatekeskustelun lopuksi todettiin vielä, että pääsääntöisesti kokoonnutaan paikan päällä.
Kirkkoneuvosto jätti asian edelleen kirkkovaltuustolle periaatekeskustelun käymiseksi ja
päätettäväksi.
K i r k k o v a l t u u s t o:
Kirkkovaltuusto keskusteli laajasti asiasta. Etäyhteys kokouksiin todettiin yleisesti hyväksi
asiaksi. On parempi olla etäyhteydessä kuin poissa kokouksesta. Kuitenkaan diakoniajohtokunnan ja joidenkin kirkkoneuvoston kokousten osalta ei asioita voi käsitellä
etäyhteyden avulla asioiden arkaluonteisuuden takia. Pääasiassa kysymykseen tulevat
kirkkovaltuuston kokoukset, jotka ovat muutenkin julkisia. Esille tuli myös se, että
etäyhteydellä kokouksessa oleva voi olla välillä poissakin paikalta ja asian käsittelyyn voivat
vaikuttaa sivulliset henkilöt. Kirkkoneuvoston tavoin kirkkovaltuusto totesi, että
pääsääntöisesti tulee kokoontua paikan päällä. Etäyhteyden tarpeesta tulisi ilmoittaa hyvissä
ajoin ennen kokousta.
Päätettiin kysyä rovastikunnan muilta seurakunnilta, onko niissä etäyhteys kokouksissa
Tässä vaiheessa asiaa ei vielä lopullisesti päätetty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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24 § MAANVUOKRA- JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS SEURAKUNNAN JA MYRSKY
ENERGIA OY:N VÄLILLÄ
Seurakunnalle saapui keväällä 2021 esitys seurakunnan maiden vuokraamisesta
tuulipuistoalueeksi Riitamaalla. Alueella sijaitsee Kattilakosken tilaan kuuluva Latvakankaan
palsta. Myrsky Energia Oy:n edustajat sittemmin esittelivät hanketta luottamushenkilöille ja
jättivät maanvuokrasopimusluonnoksen. Alueelle suunnitellaan 39 tuulivoimayksikön
rakentamista. Tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan noin 200-300 MW ja
pyyhkäisykorkeudessa varaudutaan 300 m korkeuteen.
Kärsämäen kunta on päättänyt hyväksyä tuulivoimapuistoa suunnittelevan Myrsky Energia
Oy:n jättämän aloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta. ja päättänyt kaavan
laatijaksi Sitowise Oy:n.
Vuokralaisen maksama vuokra koostuu rakentamisajan vuokrasta ja toiminnan aikaisesta
vuokrasta. Rakentamisajan vuokraa maksetaan vuosittain 50 euroa hehtaarilta. Rakentamisen
jälkeiseltä vuokralaiselle maksetaan tuotantoperusteista vuosivuokraa 3,5 %
tuulivoimapuiston sähköverkkoon tuottaman sähköenergian myynnistä saadusta tulosta.
Mikäli tuulivoimapuiston rahoitus- ja investointipäätöksessä käytetystä nettotuotantoennusteesta laskettavasta tuulen nopeudesta tuulivoimaloiden napakorkeudella tuulen nopeus
ylittää 8 m/s, on laskentaperusteena 4 %. Kutakin tuulivoimapuiston kiinteistöä kohden, jolla
sijaitsee tuulivoimala, maksetaan vuosittaista vuokraa 12.500 euroa voimalapaikkaa kohden.
Tuulivoimaosayleiskaavan aluerajauksen sisäpuolisille kiinteistöille maksetaan vuosivuokraa
80 euroa/ha. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Uusien teiden ja kaapelien vaatimasta
alasta maksetaan kertakorvauksen 5.000 euroa/ha. Mikäli olemassa olevia teitä joudutaan
laajentamaan tiealueen ulkopuolelle, maksetaan myös tästä 5.000 euroa/ha.
T a l o u s p ä ä l l i k ö n e s i t y s:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että käyttöoikeussopimus hyväksytään.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että käyttöoikeussopimus hyväksytään sillä
lisäyksellä, että seurakunnan maalle tulee sijoittaa vähintään yksi tuulivoimala.
Seurakunta on yksi suurimmista maanomistajista alueella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuustolle tuotiin tiedoksi, että maanvuokra- ja käyttöoikeussopimukseen ei voida
sisällyttää lisäystä, että seurakunnan maalle tulee sijoittaa vähintään yksi tuulivoimala, koska
asian ratkaisevat lopulta kaavoittaja ja Kärsämäen kunta rakennusluvalla. Asiaan voidaan
vaikuttaa mahdollisesti ottamalla yhteyttä kaavoittajaan.
Keskusteltiin tuulivoimaenergiasta yleisesti.
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen Kärsämäen
seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä.
Päätös alistetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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25 § TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa vuosittain seurakunnan tuloveroprosentti. Tuloveroprosentti
vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Seurakunnan tuloveroprosentti on 1,80 %, ja taloussuunnitelma tuleville vuosille perustuu
tälle veroprosentille.
Kirkollisverotuloja on kertynyt heinäkuun 2021 loppuun mennessä 265.505 euroa.
Valtionrahoitusta on kertynyt 29.365 euroa. Yhteensä verotuloja ja valtionrahoitusta on
kertynyt 294.870 euroa. Vuoteen 2020 verrattuna kirkollisverotulot ovat nousseet 1,4 % ja
valtionrahoitusta on saatu 0,29 % viime vuotta vähemmän.
Verotuloja ja valtionrahoitusta/yhteisöveroja on viime vuosina kertynyt seuraavasti:
Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012

446.176
483.894
444.813
449.763
470.827
492.396
487.218
454.144
463.850

Vuosi 2019 oli verotulojen kehityksen kannalta hyvä, verotulot lähtivät vuonna 2020 jälleen
laskuun. Verotulot ja valtionrahoitus laskivat yhteensä 7,61 % vuodesta 2019. Kuluvana
vuonna on nousu ollut vähäistä, 1,4 %. Kuitenkaan seurakunnan väkiluku ei juuri ole
laskenut, joten nousu on siihen nähden vähäistä. Kirkosta eroamisia ei ole ollut koko vuonna.
Koronan takia on sekä vuosina 2020 ja 2021 tullut säästöjä toimintakuluissa toiminnan
ollessa vähäistä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tuloveroprosentiksi
vuodelle 2022 määrätään 1,80 prosenttia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
1.9.2021

Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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26 § KIRKKOVALTUUSTON RUUMISHUONEEN RAKENTAMISPÄÄTÖSTEN
ALISTAMINEN KIRKKOHALLITUKSEN VAHVISTETTAVAKSI
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.12.2020 ruumishuoneen pääpiirustukset ja
kokouksessaan 25.3.2021 LVI-, sähkö- ja rakennesuunnitelmat.
Kirkkohallitus on tutustunut hankkeesta tehtyyn rakennusavustushakemukseen. Sieltä on
kehotettu alistamaan kirkkovaltuuston päätös kirkkohallitukselle kirkkolain 14. luvun 2 §:n
mukaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston päätökset 2.12.2020
ja 25.3.2021 alistetaan kirkkohallituksen vahvistettaviksi.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano
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27 § ERON MYÖNTÄMINEN ANTTI PEKKALALLE KIRKKONEUVOSTON
VARAJÄSENYYDESTÄ, DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNASTA JA LAPSI- JA
NUORISOTYÖN JOHTOKUNNASTA
Antti Pekkala pyytää eroa kirkkoneuvoston varajäsenyydestä, diakoniatyön johtokunnasta ja
lapsi- ja nuorisotyön johtokunnasta paikkakunnalta muuton takia.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää eron Antti
Pekkalalle kirkkoneuvoston varajäsenyydestä, diakoniatyön johtokunnasta ja lapsi- ja
nuorisotyön johtokunnasta.
Kirkkoneuvostossa Antti Pekkala on Kari Seppälän henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano
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28 § UUSIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA ANTTI PEKKALAN TILALLE
KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEKSI, DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN
JÄSENEKSI JA LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENEKSI
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee uudet
luottamushenkilöt kirkkoneuvoston varajäseneksi, diakoniatyön johtokunnan jäseneksi ja
lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäseneksi.
Kirkkoneuvostoon tulee valita uusi varajäsen Kari Seppälälle.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varajäseneksi Ari Mikkolan. Diakoniatyön
johtokunnan jäsenien osalta päätettiin, että Esko Ristinen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi
varajäsenen paikalta ja varajäseneksi valittiin Ari Mikkola. Lapsi- ja nuorisotyön
johtokuntaan valittiin Ilpo Hautakangas.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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29 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT JA KIIREELLISET ASIAT
Muita asioita ja kiireellisiä asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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30 § ILMOITUSASIAT
Kärsämäen ja Haapaveden seurakunnan yhteinen diakonissa Aila Helander on siirtynyt
1.9.2021 lähtien Tornion seurakunnan diakonian virkaan. Hänellä on aluksi puolen vuoden
koeaika ja hänelle on myönnetty virkavapaus 28.2.2022 asti. Haapaveden seurakunnan
edustajien kesken oli pidetty neuvottelu viran täyttämisen suhteen, aluksi puolen vuoden
ajaksi. Neuvottelussa oli ollut esillä yksi mahdollinen viransijainen, mutta hän oli kieltäytynyt
sijaisuudesta. Heikki Valkama neuvottelee Haapaveden kirkkoherra Mauno Sorosen kanssa
tilanteesta. Viransijaisuus todennäköisesti julistetaan haettavaksi. Jos hakijoita tulee,
diakonian viran neuvotteluryhmä haastattelee hakijat.
Eräänä vaihtoehtona on ollut, että Kärsämäellä lastenohjaajan ja diakonian tehtävät
yhdistetään, tämä vaatisi kuitenkin sopimuksen purkua Haapaveden seurakunnan kanssa.
Mahdollinen yhteistyö Kärsämäen kunnan kanssa lapsityöntekijän tehtävästä on myös ollut
esillä. Kunta on kuitenkin ilmoittanut, että asiassa ei heidän puoleltaan ole kiirettä.
Kaiken väen messu on sunnuntaina 5.9.2021. Messun jälkeen on juhla seurakuntakodissa,
mukana on myös Kirsti Kirjavainen.
Markku Koski ilmoitti, että erään kärsämäkisen talon pihalla on aikoinaan kirkkoherra
Frosteruksen tekemä muuripata. Pata on osittain lohjennut ja siinä on pieni halkeama. Talon
isäntä oli esittänyt muuripadan lahjoittamista seurakunnalle. Kirkkovaltuusto hyväksyi
lahjoituksen. Pata tullaan sijoittamaan vanhan hautausmaan ja Paanukirkon väliin.
Kirkkoneuvosto päättää tarkemmasta paikasta. Pata puhdistetaan ja tarvittaessa vahvistetaan,
sen viereen teetetään taulu ja tauluun sopiva teksti. Pata ei maksa mitään ja siirretään
valmiiksi paikalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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31 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS, LOPPUHARTAUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Kirkkoherra toivotti siunausta ja hyvää syksyä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

