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46 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KN:

Puheenjohtaja Erja Oikarinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

47 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Todetaan kokouksen läsnäolijat.
Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 29.9.2020, sekä samana
päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ke 7.10.2020 lähtien viikon ajan.
KN:

Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

48 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys (pj):

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Esko Oksa ja Sisko
Sutela.

KN:

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Anna-Leena Hirvasniemi ja Jouni Kurkela ja heidät
valittiin tehtävään.

49 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN:

Esitys hyväksyttiin.
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50 §
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIO JA EHDOTUS
asia 5, liite 1
Lumijoen seurakunnan talouden tasapainottamistyöryhmä on kokoontunut 16.10.2020
pohtimaan Lumijoen seurakunnan talouden tasapainottamista. Seurakunnan tulot ovat
vähenemässä ja samalla kiinteistöjen korjaustarve kasvaa pikkuhiljaa.
Työryhmän muistio liitteenä 1.
Työryhmä ehdottaa, että
- lastenohjaajan toimi täytetään 60 % työajalla,
- diakonissa-seurakuntasihteerin virka täytetään ajalle 1.11.2020-30.9.2021 50 %
työajalla siten, että seurakuntasihteerin virka hoidetaan 50 % työajalla sekä
kirkkoherra hoitaa diakonissan ja lähetyssihteerin tehtävät mahdollisuuksien
mukaan.
- jatkossa voidaan joutua pohtimaan työnkuvien muokkaamista ja työaikojen
määrittelyä kaikkien työntekijöiden osalta.
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto merkitsee talouden tasapainottamistyöryhmän muistion ja ehdotuksen
tiedoksi.
KN:

Merkittiin tiedoksi.
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51 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021
asia 6
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan
seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta
maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden
rakennusten
ja
irtaimistojen
ylläpito.
Lisäksi
väestökirjanpitotehtävien kehittämiseen käytetään näitä varoja. Lumijoen seurakunnan osalta valtion
rahoitus on noin 39.000 euroa.
Lumijoen seurakunnan verotulojen kertymä tammi-elokuussa 2020 on reilut 286.000 euroa. Verotulot
ovat edellisvuoden samaan ajanjaksoon nähden pienentyneet noin 0,7 prosenttia. Kaikkien
seurakuntien verotulot ovat pudonneet tammi-elokuun aikana edellisvuoteen nähden noin 1,6
prosenttia. Koronavirusepidemian aiheuttama shokki seurakuntien talouteen on ainakin
alkuvaiheessa ollut pelättyä pienempi. Lumijoen kunnallisverotulot ovat tammi-heinäkuun
ajanjaksolla pudonneet viime vuoden vertailuajankohtaan nähden 0,88 prosenttia.
Suomen talous tulee valtiovarainministeriön ennusteen (kesä 2020) mukaan supistumaan vuonna
2020 n. 6 prosenttia. Julkistalouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja velka noin 71 prosenttiin
suhteessa BKT:een. Arvioihin liittyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä, suurimpana näistä
epidemiatilanteen kehittyminen. Mahdollisen toisen epidemia-aallon iskiessä rajuna ennuste talouden
kehittymisestä tulisi olemaan vielä synkempi.
Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita kesäkuussa 2020
oli Pohjois-Pohjanmaalla 30 617 (mukaan lukien lomautetut), mikä on 10 244 (51%) edellisvuoden
kesäkuuta enemmän. Lumijoen työttömyysprosentti oli kesäkuussa 2020 12,6 % (v.2019 8,0 %).
Lumijoen elinkeinoelämän perustan, maatalouden, näkymät ovat koko Pohjois-Pohjanmaalla
haastavat. Edellisen satokauden kuivuuden seurauksena monella kotieläintilalla on jouduttu
turvautumaan ostorehuun, mikä lisää tuotantokustannuksia. Maataloudessa on kuitenkin tehty
runsaita investointeja erityisesti maidon- ja naudanlihantuotannon modernisoinnissa ja tuotannon
kasvattamisessa. (TEM)
Vuoden 2019 lopussa Lumijoella oli 1.796 asukasta. Asukasmäärä vähentyi vuodesta 2018 42
ihmisellä. Asukasluku on vuodesta 2013 tullut joka vuosi alaspäin lukuun ottamatta vuotta 2016,
jolloin asukasmäärä nousi 36 henkilöllä. Ennusteiden mukaan Lumijoen asukasluku laskee myös
tulevaisuudessa. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä väestö on vähentynyt vain viidellä
henkilöllä.
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Lumijoen seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt tasaisena viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tältä
osin verotulojen väheneminen ei johdu ainakaan jäsenmäärän vähennyksestä.
Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Ko. sopimukseen
kuuluu 1.5.2021 alkaen toteuttava 1,9 %:n suuruinen yleiskorotus peruspalkkoihin.
Vuoden 2021 lomarahat maksetaan normaalisti.
Muutoin palkan korotuksista tai muista maksujen muutoksista ei ole vielä tietoa.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset,
kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
Lumijoen seurakunnalle verotuloja on tullut elokuun loppuun mennessä 286.812 euroa (8.tilitystä),
mikä on 68,7 % (tasainen tulo 66,67 %) talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista.
Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun edellisvuosien oikaisut peritään elomarraskuun verotuloista.
Lumijoen verotulojen kehitys vuosina 2014-2020
2014
2015
2016
2017
Kirkollisverotulo 405.486
410.822 400.175 422.312
Yhteisövero
26.314
28.955
4.144
-101
Valtion osuus
40.560
40.481
Verotulot yhteensä 431.800
439.777
444.879 462.692
Muutos
+ 1,85% + 1,16%
+4%

2018
407.305

2019
422.809

2020/8
286.812

40.927
448.232
- 3,13 %

39.636
462.445
+ 3,1 %

29.727
316.539

Vuoden 2020 talousarvion verotulot ovat 422.000 euroa valtion osuus 39.000 euroa eli
kokonaisuudessaan 461.000 euroa.
Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä.
Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan
mahdollisimman tarkasti.
Vuoden 2021 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,95 %:n tuloveroprosentti eli veroprosentti
pidetäisiin entisellään. Tällöin verotuloja vuoden 2021 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän noin
420.000 euroa. Lisäksi seurakunta saa noin 40.000 euroa valtion osuutta.
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle
kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2021 1,95 %.
KN:

Esitys hyväksyttiin.
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52 §

SIJAISEN PALKKAAMINEN DIAKONISSA-SEURAKUNTASIHTEERI MARJO KOSKIVÄHÄLÄN VIRKAVAPAUDEN AJAKSI
asia 7, liite 2
Kirkkoneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 1.9.2020 Diakonissa-seurakuntasihteeri Marjo KoskiVähälälle virkavapauden ajalle 1.11.2020 – 30.9.2021 suntion oppisopimuskoulutusta varten
Kangasalan seurakunnassa ehdollisena siten, että virkavapaus myönnetään, mikäli Kangasalan
seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy ja puoltaa Marjo Koski-Vähälän palkkaamisen ja
oppisopimuspaikan tarjoamisen.
Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.9.2020 päättänyt palkata Marjo KoskiVähälän suntion tehtävään ja oppisopimussuhteeseen 1.10.2020-30.9.2021. Näin ollen Lumijoen
seurakunnan kirkkoneuvoston myöntämä diakonissa-seurakuntasihteeri Marjo Koski-Vähälän
virkavapaus astuu voimaan ajalla 1.11.2020-30.9.2021.
Diakonissa-seurakuntasihteerin työnkuvaan sisältyvät toimistosihteerin, diakonian ja lähetyssihteerin
tehtävät, sekä muut työnkuvassa määritellyt ja esimiehen antamat tehtävät. Viranhaltijan
virkavapauden aikana työtehtävät ovat suunnitellut hoidettavan seuraavasti: toimistosihteerin
tehtäviin palkataan osa-aikainen määräaikainen toimistosihteeri. Diakonian ja lähetyssihteerin
tehtävät hoitaa kirkkoherra. Muut tehtävät järjestellään esimiehen määräämällä tavalla.
Diakonissa-seurakuntasihteerin tehtäviä toimistosihteerin tehtävien osalta viranhaltijan jo
toteutuneen virkavapaan ja vuosiloman on hoitanut osa-aikaisesti tehtävään palkattu Jonna Vallström.
Työsuhde on osa-aikainen, 19 h/vk. Jonna Vallström on kuluneen työjakson aikana perehtynyt
tehtävään ja siksi hän on sopiva henkilö hoitamaan sijaisuutta nyt käsittelyssä olevan virkavapauden
ajan.
Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista,
kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 §:stä muuta johdu taikka jollei
kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. (Kirkkoneuvoston
ohjesääntö 3 luku 10§, Kirkkolaki 10:1).
Henna Ollakka ja sihteeri Jonna Vallström poistuivat kokouksesta pykälän 52
käsittelyn ajaksi. Sihteerinä kyseisen pykälän ajan toimi Erja Oikarinen.
Esitys (pj)

1) Kirkkoneuvosto palkkaa diakonissa-seurakuntasihteerin virkavapauden ajalle
1.11.2020-30.9.2021 toimistosihteerin tehtävään osa-aikaisena 19 h/vk
toimistosihteeri Jonna Vallströmin. Palkkaus KirVESTES:n mukainen.
2) Diakonissan ja lähetyssihteerin tehtävät ko. virkavapauden aikana hoitaa
kirkkoherra.

KN:

Esitys hyväksyttiin esityksen molempien kohtien osalta.
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53 §

MIESKUORO POHJAN LAULUN KONSERTTI KIRKOSSA
asia 8
Mieskuoro Pohjan Laulu on anonut lupaa käyttää Lumijoen kirkkoa ”Itsenäisyyden ajan
Joulukonserttia” varten ma 7.12. klo 19.00. Konsertin kesto on 1 h 15 min, ja ohjelmistossa on
isänmaallista ja jouluista mieskuoromusiikkia. Kuoro myy konserttiin 20 euron hintaisia lippuja.
Kirkon käyttökorvaus konserteissa on marras-maaliskuussa 200 euroa (Kirkkovaltuusto 4/2019
10.12.2019).
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto myöntää mieskuoro Pohjan Laululle luvan käyttää Lumijoen kirkkoa
7.12. klo 19.00 ”Itsenäisyyden ajan Joulukonserttia” varten, ja myöntää Pohjan Laululle
luvan myydä konserttiin 20 euron hintaisia lippuja. Kuorolta peritään kirkon käytöstä
kirkkovaltuuston määräämä käyttökorvaus 200 euroa.
KN:

Esitys hyväksyttiin.

54 §
MUUT ASIAT
asia 9
KN:

Ei muita asioita.

55 §
TIEDOKSI
asia 10, liite 3
-

KN:

Kirkkoherra on 25.9.2020
kaavamuutokseen (liite 3)

jättänyt

Lumijoen

kunnalle

kommentin

Merkittiin tiedoksi.

56 §
TIEDOKSI MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 11
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi
KN:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
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