Merikarvian seurakunta
Kirkkovaltuusto
Kauppatie 50
29900 Merikarvia

KOKOUSKUTSU

03.12.2020

Merikarvian seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 10. joulukuuta
2020 klo 18 seurakuntatalolla. Kirkkoneuvoston jäseniä pyydetään ottamaan mukaan
kirkkoneuvostossa käsitelty talousarvio.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
§ 34 (1.) Kokouksen avaus
§ 35 (2.) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 36 (3.) Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen
§ 37 (4.) Kokouksen työjärjestys
§ 38 (5.) Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta
§ 39 (6.) Talousarvion 2020 investointiosan muutos
§ 40 (7.) Talousarvio 2021
§ 41 (8.) Strategia 2025
§ 42 (9.) Muut esille tulevat asiat
§ 43 (10.) Ilmoitusasiat
§ 44 (11.) Kokouksen päättäminen

Veli Tiitinen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 11.12.2020 – 12.01.2021 välisen ajan.
Kokouskutsu on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 03.12. –
10.12.2020 välisen ajan.
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PÖYTÄKIRJA V/2020
Kokousaika

torstai 10.12.2020 klo 18.00 – 18.53.

Kokouspaikka

Seurakuntatalon iso sali

Läsnä

Broberg Eeva
Hakosalo Lauri
Heikkilä Jorma
Kivilahti Mikko
Koivutalo Eerika
Kuuskeri Pirjo
Laaksonen Heidi
Lounasvaara Tero
Mäkinen Päivi
Peltomäki Karoliina
Ruuhikorpi Milla
Tarkkio Irma
Tiitinen Veli
Tukkikoski Matti
Vastamäki-Ahola Anne

poissa

Viikilä Toivo varajäsen

poissa

poissa
puheenjohtaja
poissa

Broberg Tom, kirkkoherra
Wallin Soili, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (§ 35 sivu 36).
Asiat

§§ 34 - 44, sivut 36 - 45

Pöytäkirjan tarkastustapa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Heikkilä ja Toivo Viikilä (§ 36 sivu 37).
Pöytäkirjan allekirjoitus
___________
Veli Tiitinen
puheenjohtaja

______________
Soili Wallin
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
_________________
Jorma Heikkilä

_________________
Toivo Viikilä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
11.12. 2020 – 12.01.2021 välisen ajan.
___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 34 (1.)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

§ 35 (2.)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §).
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta ja pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta (KJ 8 luku 5 §).
Kokouskutsu on postitettu 03.12.2020. Kokouskutsu on ollut nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 03.12. – 10.12.2020 välisen ajan.
Toimitettiin nimenhuuto, jonka perusteella todettiin, että paikalla on 12 jäsentä.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 36 (3.)

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuuston pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kokouksessa
valittua jäsentä (kirkkovaltuuston työjärjestys).
Tarkastettu pöytäkirja on asetettava seurakunnan ilmoitustaululle vähintään
kolmenkymmenen päivän ajaksi (KL 25 luku 3§).
Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää
1. valita kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi
2. että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.12.2020 - 12.01.2021 välisen ajan.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti
1. valita Jorma Heikkilän ja Toivo Viikilän pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla
ääntenlaskijoiksi
2. että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.12.2020 - 12.01.2021 välisen ajan.

§ 37 (4.)

Kokouksen työjärjestys

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 38 (5.)

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta

Kirkkovaltuuston totesi kokouksessaan 12.11.2020 § 29 (6.), että Petra Lounasvaaran
luottamustoimi lakkaa kirkkovaltuustossa. Hän on aloittanut seurakunnan
määräaikaisena kiinteistötyöntekijänä 26.10.2020. Petra Lounasvaaran tilalle
kirkkovaltuustoon tuli Milla Ruuhikorpi.
Petra Lounasvaara oli valittu kirkkovaltuustoon Seurakuntalaistemme puolesta listalta vaalikaudeksi 2019 – 2022.
Petra Lounasvaara on ollut myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Milla
Ruuhikorven varajäsen. Hänen tilalleen pitää valita uusi varajäsen.
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän seurakunnan
palveluksessa olevaa henkilöä. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, ei
seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa oleva henkilö ole
vaalikelpoinen tämän seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan
luottamustoimeen. (KL 23 § 3).
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä (KL 23
§ 4).

Ehdotus: Kirkkovaltuusto
1) toteaa Petra Lounasvaaran luottamustoimen kirkkoneuvoston varajäsenenä
lakanneen
2) valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Milla Ruuhikorvelle varajäsenen
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto
1) totesi Petra Lounasvaaran luottamustoimen kirkkoneuvoston varajäsenenä
lakanneen
2) valitsi varapuheenjohtaja Milla Ruuhikorvelle varajäseneksi Johanna Mäensivun
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 39 (6.)

Talousarvion 2020 investointiosan muutos
Uurnahautausmaan suunnittelu on sisältynyt talousarvioon 105 000 euron suuruisena.
Suunnittelu toteutui vuoden alkupuolella ja uurnahautausmaan kaavamuutos
hyväksyttiin 2.11.2020. Kustannuksia on kertynyt 26 189,63 euroa tänä vuonna,
lisäksi tähän on huomioitava loppuvuodesta kaavan hyväksymiseen liittyvät kulut,
jolloin ennuste on 27 769,95 euroa. Talousarvioon varattua summa ei tulla käyttämään
kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi esitetään tehtäväksi muutos talousarvioon siten,
että tälle vuodelle jää vain tänä vuonna kuluva osuus. Tehtäväksi muutokseksi
ehdotetaan -77 000 euroa.
Investointimäärärahat ovat kohdekohtaisia eikä määrärahoja voida siirtää vuodelta
toiselle.
Uurnahautausmaan suunnitelman 1. vaiheen kokonaisarvio on 250 000 euroa.
Uurnahautausmaan investoinnille on tähän mennessä kirjattu kaikkiaan 34 038,20
euroa. Tarkoituksena on hautausmaan laajentamisen toteuttaminen vuosien 2021 ja
2022 aikana.
Kirkon paloilmoitin järjestelmä hyväksyttiin vuoden 2019 investointina ja
määrärahaksi oli varattu 25.000 euroa. Järjestelmän loppulasku, joka oli 3 410,00
euroa, siirtyi kuitenkin vuodelle 2020. Uurnahautausmaan investointimäärärahasta
ehdotetaan siirrettäväksi tämä summa kirkon paloilmoitinjärjestelmän investoinnille.
Liitteessä 1 on investointiosan talousarvion muutosehdotus.
Ehdotus (SW): Kirkkovaltuusto päättää vähentää investointimäärärahaa 77 000 euroa
kohteelta uurnahautausmaan suunnittelu ja lisätä määrärahaa 3 410 euroa kohteelle
kirkon paloilmoitinjärjestelmä.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset ehdotuksen mukaisesti.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 40 (7.)

Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sisältäen
hautainhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021
Talouspäällikkö on laatinut liitteen no 2 mukaisen talousarvioehdotuksen ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviota
kokouksessaan 26.11.2020 109 §.
Talousarvio on laadittu seuraavin perustein:
- kirkkovaltuusto on vahvistanut kirkollisveroprosentiksi 1,9 %
- palkoissa on huomioitu lomarahojen maksaminen täysimääräisinä
- palkkojen sivukulut: eläkemaksu 21 %, sotumaksu 1,55 % ja
työttömyysvakuutusmaksu 0,5 %
- kirkkoherranvirastoon/kirkkoon, rippikoulu- ja nuorisotyöhön sekä hautausmaa- ja
leirikeskustöihin palkataan määräaikaisia työntekijöitä
- henkilöstön koulutukseen varataan 4.000 euron määräraha
- jumalanpalvelukset siirretään talvikaudeksi seurakuntatalolle edellisvuosien
tapaan. Hautaukset pidetään pääsääntöisesti siunauskappelissa. Kerran
kuukaudessa järjestetään mahdollisuus hautauksien pitämiseen kirkossa.
- metsätalouden talousarvioehdotus sisältää metsänhoitotöitä ja metsän myyntiä
- kiinteistön määräalan myynti
- oma leiritoiminta on mahdollista toteuttaa Nuortenniemessä
- investointisuunnitelmaan varataan uurnalehdon rakentamista varten 170 000 euron
määräraha kokonaisarvion ollessa 250 000 euroa. Nuortenniemen
ruokalarakennukseen varataan tämän vaiheen arviona 100 000 euron määräraha.
Talousarvioon ei sisälly vierasta pääomaa. Talousarvio on tasapainotettu metsän ja
kiinteistön määräalan myynnillä. Investoinnit rahoitetaan taseeseen kertyneestä
ylijäämästä.
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 on talousarvion liitteenä sivuilla 67 69. Hautainhoitorahaston tulot ovat 12 075 ja menot 12 075 euroa.
Lapsivaikutusten arviointi: talous- ja toimintasuunnitelmalla ei ole KJ 23:3
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ehdotus (SW): Kirkkovaltuusto hyväksyy
1.
2.
3.
4.

talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2021
hautainhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2021
investointisuunnitelman hyväksymistä
seurakunnan hinnaston hyväksymistä

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi kaikki kohdat ehdotuksen mukaisesti.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 41 (8.)

Strategia 2025

.
Strategiatyöskentelyn pohjana on ollut Seurakunnan strategiakysely, jonka
kirkkoherra on toimittanut työntekijöille ja luottamushenkilöille. Seurakunnan
strategiatyöskentely aloitettiin henkilöstön kanssa toukokuussa työyhteisöpäivänä.
Työskentelyn pohjana oli työntekijöiden vastaukset tähän kyselyyn. Henkilöstön
tuomat asiat kirjattiin ja niitä työstettiin edelleen strategiaesitykseksi.
Luottamushenkilöille lähetettiin sama kysely syksyllä ja yhdessä työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden vastausten perusteella tehtiin strategiaesitys, jota käsiteltiin
kirkkoneuvoston kokouksessa 22.10.2020. Seurakunnan toiminnan strategiaa esitteli
kirkkoherran ja taloudellisia näkymiä talouspäällikkö.
Kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltyjen asioiden ja kirkkoneuvoston esille tuomien
huomioiden perusteella strategiaa on työstetty edelleen. Strategia on esitetty
tiivistetysti yhteenvedossa, joka on liitteenä nro 3.

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan strategian vuoteen 2025.

PÄÄTÖS: Päätös ehdotuksen mukaan.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 42 (9.)

Muut esille tulevat asiat

Lauri Hakosalo ehdotti, että keväällä 2021 kirkkovaltuusto käy keskustelun
seurakunnan strategiasta.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä
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§ 43 (10.)

Ilmoitusasiat
Kirkkoherra kertoi seurakunnan toiminnan tämänhetkisistä koronaepidemian
ohjeistuksista.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
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§ 44 (11.)

Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja
1. antaa valitusohjeet
2. päättää kokouksen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja
1. antoi valitusohjeet
2. päätti kokouksen 18.53.

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
Valtuusto:
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Merikarvialla
/ 2020
Pöytäkirjanpitäjä

