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21 § 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 kappaleen Joh. 14.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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22 § 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. Kutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 17.5.2018. Asialista
on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 17.5.2018. Asialista on pidetty seurakunnan
ilmoitustaululla 17.-24.5.2018. Todetaan nimenhuudoin läsnä olevat kirkkovaltuuston jäsenet
liitteenä olevan nimenhuutolistan mukaan.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkovaltuusto:
Todettiin läsnä olevat jäsenet. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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23 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Hyväksyttiin.
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24 § 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
Tiikkainen Marko ja Autio Ari-Matti. Pöytäkirjan tarkastusajankohdasta sovitaan kokouksen
jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 31.5.-30.6.2018.
Kirkkovaltuusto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Autio Ari-Matti ja Laitila Seija.

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.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 22.3.2018 jättää asian pöydälle vaalilautakunnan
kokoonpanon kartoittamiseksi.
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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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäseniksi seuraavat: Karsikas Hanna, Valkama
Heikki, Räisänen Jussi, Liuska Viena, Ojala Päivi ja Kuoppala Liisa. Puheenjohtajaksi
valittiin Hanna Karsikas.
Varajäseniksi valittiin seuraavat: Marttila Teuvo, Flankkila Timo, Korkatti Antti, Kaketti
Eija, Ojalehto Pauli ja Seppä Marjatta.
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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26 § SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan
vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain
15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta,
talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden
tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto
ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden
hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uuden seurakuntatalouden
taloussääntömallin.
Uuteen sääntöön on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä
koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon
palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon
laintarkastustoimikunta.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu mainita seurakunnan rahan
lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toimintaja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan uuden
taloussäännön ja kumoaa nykyisen 30.11.2011 hyväksytyn taloussäännön.
Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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27 § LISÄMÄÄRÄRAHA KIRKON YLÄPOHJAN ERISTÄMISEEN
Kirkkoneuvosto on käsitellyt Haapajärven Eristeasentajat Ky:ltä pyydettyä tarjousta kirkon
yläpohjan eristämisestä puhallusvillalla. Kirkon yläpohjan kautta pääsee lämpöä runsaasti
ulkoilmaan, ja lämmityskulut ovat suuret. Vuositasolla lämmityskulut ovat n. 17.000 euroa,
josta kulutus 12.500 euroa ja perusmaksut 4.500 euroa. Lisäeristys tulisi vähentämään
oleellisesti kirkon lämmityskustannuksia.
Kirkon yläpohjassa on pääosin kutterinpurua 10-15 cm ja lasivillalevyä max 5 cm. Kupolissa
on levyvillaa n. 25 cm.
Yrityksen edustaja suosittelee, että vanhaa lasivillalevyä ei kannata jättää kutterin ja uuden
eristeen väliin, vaan suosittelee, että kaikki vanha villa kannattaa ottaa pois.
Lisäksi yksi seinä yläpohjassa on kylmä, johon voidaan tarvittaessa ruiskuttaa ekovillakerros
liimasprayasennuksena.
Vanhat villat voidaan pudottaa esim rullattuna kirkon pihamaalle yläpohjasta ikkunan kautta.
Villoja varten paikalle voi tilata jätelavan, jolla tavara kuljetettaisiin pois. Vanhaa villaa
voidaan myös tarjota haettavaksi työmaalta, jos jollakin on sellaiselle tarvetta.
Työn voisi tehdä keväällä tai syyskesällä.
Tarjouksen loppusummaa ei voida laskea aivan tarkasti.
Lisäeristyksen hinta 5992,30 euroa ja yläpohjan kylmän seinän lisäeristys n. 450 euroa ja
toimitusmaksu 99,20 ovat 6.541,50 euroa. Vanhan villan purku 1354,08 – 2604 euroa
riippuen siihen kuluvasta ajasta. Jätelava maksaa 300 – 500 euroa.
Vanhan villan purku ja lisäerityksen asennus sekä jätelavan tilaaminen paikalle on arviolta n.
8.200 – 9.600 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hankkeeseen varataan 10.000 euron
lisämääräraha kuluvalle vuodelle.
Kirkkovaltuusto:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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28 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT JA KIIREELLISET ASIAT
Muita asioita ja kiireellisiä asioita ei ollut.
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29 § ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.
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30 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS, LOPPUHARTAUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. Veisattiin virsi 548.
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