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§1

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kokouksen alussa laulettiin viisikielisestä no. 286 ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu,
valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
KJ 8:5, Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
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.
Kokouksesta on postitettu 12. huhtikuuta 2022 kullekin kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenelle kirjallinen kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet
seurakunnan ilmoitustaululla 12. huhtikuuta 2022 lukien.
Nimenhuuto
Esitys:
Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suoritetun nimenhuudon
perusteella.
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Pirjo Hietala esitti, että kirkkovaltuuston kokous siirretään pidettäväksi 4.5.2022
johtuen asiakirjojen myöhäisestä saapumisesta postin välityksellä valtuutetuille.
Esitystä ei kannatettu.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pirjo Hietala jätti pykälästä eriävän mielipiteen (liite 4).
§3

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kirkkovaltuuston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Saraste ja Riina Laine.

§4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.
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§5

SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEET
KN 23.03.2022 / § 35
Kuluvan vuoden marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa seurakunnille valitaan
kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunnan alue jaetaan
äänestysalueisiin (KVJ 2:1,2).
Äänestysalueet
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka,
jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule
järjestää.
Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena
vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan
äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään
äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan
yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo. Seurakunnissa, joita koskee
seurakuntajaotuksen muutos 1.1.2023 alkaen, voidaan äänestysalueisiin jakautuminen
tehdä vain noudattamalla nyt voimassa olevia seurakuntarajoja.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa
kirkkohallitukseen Satu Kettuselle sähköpostitse (satu.kettunen(at)evl.fi) huhtikuun
loppuun mennessä. Äänestysalueisiin jako toteutetaan muodostamalla Kirjuriin
digitoidut äänestysalueet. Seurakunnan, joka haluaa toteuttaa äänestyksen
äänestysalueittain, tulee piirtää alueiden rajat Kirjuriin 31.5.2022 mennessä.
Äänestysalueiden nimien tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään
mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Nimeämisestä annetaan
tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin,
seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta
asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa
oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Tervolan seurakunnassa on vuoden 2022
seurakuntavaaleissa ainoana äänestyspaikkana on seurakuntakeskuksen kirkko, joka
pidetään äänestyspäivänä avoinna klo 11-20:00.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Tervolan seurakunnassa on vuoden 2022
seurakuntavaaleissa ainoana äänestyspaikkana on seurakuntakeskuksen kirkko, joka
pidetään äänestyspäivänä avoinna klo 11-20:00.

KV 20.04.2022 / § 5

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Tervolan seurakunnassa on vuoden 2022
seurakuntavaaleissa ainoana äänestyspaikkana on seurakuntakeskuksen kirkko, joka
pidetään äänestyspäivänä avoinna klo 11-20:00.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että Tervolan seurakunnassa on vuoden 2022
seurakuntavaaleissa ainoana äänestyspaikkana seurakuntakeskuksen kirkko, joka
pidetään äänestyspäivänä avoinna klo 11-20:00.
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§6

SEURAKUNTAVAALIEN 2022 VAALILAUTAKUNTA
KN 23.03.2022 / § 36
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2022.
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 on hyvä 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.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Tarvittavien jaostojen jäsenmäärä on syytä ottaa huomioon
vaalilautakuntaa asetettaessa. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella.
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntavaaleja varten
keskusvaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on avustaa seurakuntayhtymän seurakuntien
vaalilautakuntia
vaalien
yhtenäisessä
toimittamisessa
(KL
23:20).
Keskusvaalitoimikunnan asettaminen ei siten ole seurakuntayhtymissä pakollista.
KVJ 2 LUKU
4§
Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan.
Vaalilautakunta
valitsee
ensimmäisessä
kokouksessaan
varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen
käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja
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varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä vaalilautakunnasta säädetään.
Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman keskusvaalitoimikunnan tehtävänä on
seurakuntavaalien toimeenpanemiseksi seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta:
1) hyväksyä seurakuntavaalien toimenpidesuunnitelma ja aikataulu;
2) laatia äänioikeutettujen luettelot;
3) huolehtia vaaleja koskevien kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon
saattamisesta;
4) muutoin avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä toteuttamisessa.
KL 23 LUKU 19 §
Seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnat
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (6.4.2018/209)
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaaleja varten
tuomiokapituli asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja sekä muina
jäseninä kaksi pappia, kaksi maallikkoa ja yhtä monta varajäsentä. Ahvenanmaan
maakunnan seurakunnista valittavan maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalia
varten tuomiokapituli asettaa maallikoista koostuvan vaalilautakunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä.
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. (6.4.2018/209)
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Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee KVJ:n 2 LUVU 4 § mukaisesti vaalilautakuntaan puheenjohtajan lisäksi viisi
jäsentä ja näille varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitetään, että kirkkovaltuusto valitsee KVJ:n 2 LUVU 4 § mukaisesti vaalilautakuntaan
puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja näille varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnalle
puheenjohtajan.

KV 20.04.2022 / § 6
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Esitetään, että kirkkovaltuusto valitsee KVJ:n 2 LUVU 4 § mukaisesti vaalilautakuntaan
puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja näille varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnalle
puheenjohtajan.
Kokouksessa esitettiin seuraavasti:

Esittäjä:
Aino Ollitervo

PJ Vili-Matti Kraatari
Kari Alatossava, varalle
Susanna Karila
Teija Mäkipeura, varalle

Arja Heikkinen

Pirjo Jurva
Teija Mäkipeura, varalle

Pertti Keränen

Maija-Liisa Ekorre
Hanna Salminen, varalle

Jussi Vaara

Markku Jurmu
Kaija-Liisa Saukko, varalle
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Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi:
PJ Vili-Matti Kraatari
Kari Alatossava, varalle
Susanna Karila
Teija Mäkipeura, varalle
Pirjo Jurva
Teija Mäkipeura, varalle
Maija-Liisa Ekorre
Hanna Salminen, varalle
Markku Jurmu
Kaija-Liisa Saukko, varalle
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§7

TILINPÄÄTÖS 2021
KN 23.03.2022 / § 30
Kirkkoneuvoston ohjesääntö: 4 luku
15 §
Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan
edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa samanaikaisesti edellisen
vuoden tilinpäätöksen kanssa.
Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat asiat:
1) selvitys seurakunnan hallintoelinten kokoonpanosta ja toiminnasta;
2) tilastot seurakunnan väestössä tapahtuneista muutoksista;
3) selostus tilastotietoineen seurakuntatyöstä;
4) selostus seurakunnan huomattavista rakennus- ja kunnostustöistä;
5) selostus seurakunnan omaisuuden ja talouden hoidosta sekä kirkkoneuvoston arvio
seurakunnan talouden kehityksestä ja tiedot seurakunnan merkittävimmistä
suunnitelmista ja niiden aiheuttamasta rahoitustarpeesta;
6) ilmoitus seurakunnan vakuutuksista; sekä
7) selostus kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpanosta.

Taloussääntö: 22 § Tilinpäätös
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja
sisältää
- toimintakertomuksen,
- tilinpäätöslaskelmat,
- tilinpäätöksen liitetiedot,
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä sekä
- luettelot ja selvitykset.
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Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilinpäätöstä
varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn ajan.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloussihteeri.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
KJ 15:9,3: Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä.
KJ 9:6: Kirkkoneuvoston velvollisuus laatia toimintakertomus
Virastokollegio 7.10.2021: Seurakunnan tilinpäätöksen laatiminen
KJ 15:9:2: Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Sen valmistamisesta
sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

Taloussihteerin esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan Seurakunnan tilinpäätös 2021, testamenttirahaston
tilinpäätös 2021 ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021. Pyydetään tilintarkastaja
KPMG Oy Ab, JHT, KHT Katri Hokkasta suorittamaan vuoden 2021 tilien ja hallinnon
tarkastus.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Seurakunnan tilinpäätös 2021,
testamenttirahaston tilinpäätös 2021 ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021.
Pyydetään tilintarkastaja KPMG Oy Ab, JHT, KHT Katri Hokkasta suorittamaan vuoden
2021 tilien ja hallinnon tarkastus.
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KN 11.04.2022 / § 46
Tilinpäätösmerkinnät on allekirjoitettu tasekirjoihin 07.04.2022 ja tilintarkastuksesta on
annettu erillinen kertomus.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään Tervolan seurakunnan tilinpäätös 2021, testamenttirahaston tilinpäätös 2021
ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Esitetään
kirkkovaltuustolle, että taseyksiköiden ylijäämät siirretään edellisten vuosien
yli/alijäämätileille.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää Tervolan seurakunnan tilinpäätös 2021, testamenttirahaston
tilinpäätös 2021 ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021 kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että taseyksiköiden ylijäämät siirretään
edellisten vuosien yli/alijäämätileille.

KV 20.04.2022 / § 7
LIITE
Tervola tilinpäätös seurakunta 2021
Tervola tilinpäätös Marila 2021
Tervola tilinpäätös hautainhoitorahasto 2021

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää Tervolan seurakunnan tilinpäätös 2021, testamenttirahaston
tilinpäätös 2021 ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021 kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että taseyksiköiden ylijäämät siirretään
edellisten vuosien yli/alijäämätileille.
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Pirjo Hietala esitti, että päätökseen lisätään ylijäämien määrät ja että § 7 Tilinpäätös
2021 palautetaan kirkkoneuvoston uudelleen valmisteltavaksi siten, että päätökseen
eritellään ylijäämään vaikuttavat tekijät.
Pertti Keränen ja Jussi Vaara kannattivat ylijäämien määrän lisäämistä päätökseen.
Tilinpäätöksen palauttamista kirkkoneuvoston uudelleen valmisteltavaksi ei kannatettu.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti Tervolan seurakunnan tilinpäätöksen 2021 (+92.639,46 €),
testamenttirahaston tilinpäätöksen 2021 (+8.677,53 €) ja hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen 2021 (+10.702,93 €). Kirkkovaltuusto päätti, että taseyksiköiden
ylijäämät siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätileille.
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§8
TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
TILIVELVOLLISILLE
KN 11.04.2022 / § 46
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Taloussihteerin esitys:
Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

KV 20.04.2022 / § 8

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

Sanna Saraste esitti, että kirkkovaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden
tilivelvollisille. Riina Laine kannatti esitystä.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
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§9

TALOUSARVIOMUUTOS 01/2022
KN 11.04.2022 / § 52
Tervolan seurakunnan sisäisen viestinnän haasteet kulminoituvat työntekijöiden
ajantasaiseen ja paikkansapitävään kommunikointiin. Myös yhteistyö eri seurakuntien
välillä ja työskentely työpisteen ulkopuolella aiheuttavat oman haasteensa
tiedonkulkuun. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan sähköisellä kalenterilla mutta ilmaiset
sovellukset kuten Outlook eivät vastaa tarpeeseen riittävällä tavalla.
Tämän johdosta on tutkittu Vitec softwaren Katrina sovelluksen toimivuutta
seurakunnassa ja ohjelma on vakuuttanut monipuolisuudellaan. Katrina-ohjelmistoa
käyttää suomessa yli 270 seurakuntaa ja ohjelma vastaa yksittäisen seurakunnan
tietoturvaongelmaan muodostamalla sähköiset ja helposti yläpidettävät rekisterit.
Ohjelman lisäominaisuuksiksi on valikoitunut ryhmä sovelluksia, joilla vähennetään
automatiikalla hoidettavia työtehtäviä ja selkeytetään työnsuunnittelua ja työkirjauksia.
Talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle 5 000 euroa ennakoimattomiin
hankintoihin. Katrina ohjelmiston hankintahinta on noin 9 000 euroa. Ohjelman ylläpito
maksaa vuodessa 4 800 euroa. Käyttötalouspuolelle kuukausimaksuista aiheutuva
korotus on vuonna 2022 7 kk ajalta noin 3 500 euroa ja suunnitelmavuosina noin 4 800
euroa / vuosi. Vuosien 2022-2024 talousarviossa ei ole huomioitu ennakoimatonta kulua.
Kirkkoneuvoston päätöksen KN 11.04.2022 / § 55 mukainen mahdollinen taloudellinen
tuki ukrainalaisille kasvattanee avustusmenoja 2259 eurolla. Avustus kohdennetaan
tilin kansainvälinen diakonia kautta.
Vuoden 2022 tulos on arvioitu 26 546 euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa ei ole
huomioitu Ylitornion seurakunnan kanssa sovittua yhteistyötä taloussihteerin osalta eikä
Keminmaan seurakunnan kanssa sovittua yhteistyötä suntiotyön osalta. Edellä
mainittujen yhteistyösopimusten taloudellinen vaikutus on arvioitu olevan noin 15 000
euroa.
Edellä mainittujen muutosten jälkeen vuoden 2022 tulos on alijäämäinen 17 305 euroa,
suunnitelmavuodet: 2023 alijäämäinen 32 598 euroa ja 2024 alijäämäinen 52 599 euroa.
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Taloussihteerin esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi, että ennakoimattomia
investointivaroja kasvatetaan 4 000 eurolla yhteensä 9 000 euroon ja raha käytetään
Katrina-ohjelman hankintaan.
Esitetään, että käyttötalouteen kirjataan lisämeno 3 500 euroa vuodelle 2022 ja 4 800
euroa suunnitelmavuosille.
Esitetään, että vuoden 2022 tuloslaskelmaan kirjataan 15 000 euron lisämaksutuotto
yhteistyösopimusten osalta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ennakoimattomia investointivaroja
kasvatetaan 4 000 eurolla yhteensä 9 000 euroon ja raha käytetään Katrina-ohjelman
hankintaan.
Esittää, että käyttötalouteen kirjataan lisämeno 5 759 euroa vuodelle 2022 ja 4 800
euroa suunnitelmavuosille.
Esittää, että vuoden 2022 tuloslaskelmaan kirjataan 15 000 euron lisämaksutuotto
yhteistyösopimusten osalta.

KV 20.04.2022 / § 9
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ennakoimattomia investointivaroja
kasvatetaan 4 000 eurolla yhteensä 9 000 euroon ja raha käytetään Katrina-ohjelman
hankintaan.
Esittää, että käyttötalouteen kirjataan lisämeno 5 759 euroa vuodelle 2022 ja 4 800
euroa suunnitelmavuosille.
Esittää, että vuoden 2022 tuloslaskelmaan kirjataan 15 000 euron lisämaksutuotto
yhteistyösopimusten osalta.
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Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että ennakoimattomia investointivaroja kasvatetaan 4 000
eurolla yhteensä 9 000 euroon ja raha käytetään Katrina-ohjelman hankintaan.
Päätti, että käyttötalouteen kirjataan lisämeno 5 759 euroa vuodelle 2022 ja 4 800
euroa suunnitelmavuosille.
Päätti, että vuoden 2022 tuloslaskelmaan kirjataan 15 000 euron lisämaksutuotto
yhteistyösopimusten osalta.
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§ 10

SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA
KN 11.04.2022 / § 54
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Tervolan seurakunnan omat toimituspalkkiosuosituksen lisäksi.
LIITE 1:
Toimituspalkkio papin tehtävistä
Rukoushetki

52 €

Lauluilta (esim. joululaulut)

68 €

Eläkeläiskerho

57 €

Sairaalahartaus

35 €

Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä
Lauluilta (esim. joululaulut)

68 €

Eläkeläiskerho

57 €

Sairaalahartaus

35 €

LIITE 2:
Toimituspalkkio papin tehtävistä
Rukoushetki

55 €

Lauluilta (esim. joululaulut)

75 €

Eläkeläiskerho

66 €

Sairaalahartaus

40 €

Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä
Lauluilta (esim. joululaulut)

75 €

Eläkeläiskerho

66 €

Sairaalahartaus

40 €
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Taloussihteerin esitys:
Esitetään toimituspalkkiosuositus kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Epäpäteville
kanttorille maksetaan palkkio 10 % vähennettynä.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää toimituspalkkiosuosituksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Epäpäteville kanttorille maksetaan palkkio 10 % vähennettynä.

KV 20.04.2022 / § 10

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää toimituspalkkiosuosituksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Epäpäteville kanttorille maksetaan palkkio 10 % vähennettynä.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi toimituspalkkiosuosituksen. Epäpäteville kanttorille
maksetaan palkkio 10 % vähennettynä.
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§ 11

TALOUSTILANNE 03/2022
KN 11.04.2022 / § 55

SRK tuloslaskelmaosa toteumavertailu
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HHR tuloslaskelmaosa toteumavertailu
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Marila tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle tiedoksi Seurakunnan-, Marilan- ja Hautainhoitorahaston
tuloslaskelmaosan toteumavertailut maaliskuun loppuun 2022.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi Seurakunnan-, Marilan- ja
Hautainhoitorahaston tuloslaskelmaosan toteumavertailut maaliskuun loppuun 2022.
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KV 20.04.2022 / § 11

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi Seurakunnan-, Marilan- ja
Hautainhoitorahaston tuloslaskelmaosan toteumavertailut maaliskuun loppuun 2022.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedot saaduksi.
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§ 12

VALTUUSTOALOITTEET
Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on
hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä
toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (KJ 8:4). Aloitteen voi tehdä
muulloinkin kuin kokouksessa.
Esitetyt valtuustoaloitteet:
Ei valtuustoaloitteita

§ 13

TIEDOKSIANNOT
Esitys:
Ei tiedoksiantoja
Kirkkovaltuuston päätös:
Ei tiedoksiantoja

§ 14

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n ja kirkkojärjestyksen 23 luvun 2 §:n mukaan ilmoitus
kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 14 päivän ajaksi.
Päätösesitys:
Pöytäkirja päätettäneen pitää nähtävillä ajalla 21.04.2022 – 27.04.2022
kirkkoherranvirastossa sen virallisina aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 15

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus ja päätetään kokous.
Kirkkovaltuuston päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:38.
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§ 15 VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla
saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista
annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät
-

VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
viranomainen valituksella.
ja valitusaika Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: (08) 314 0500
Sähköposti: pohjoissuomi.hao@om:fi
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät
5-10
Käyntiosoite: Ojakatu 1
Postiosoite: PL 85, 90101 OULU
Telekopio:
08-5358533
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pykälät
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä
perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan
yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja
koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät

Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista
markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna
asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä,
kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan
tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen
(hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja
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hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514
Lisätietoja
Kirkkoherra
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa ja markkinaoikeudessa
510 / 2050 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
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Liitteet:
Liite 1, § 7 Tervola tilinpäätös seurakunta 2021
Liite 2, § 7 Tervola tilinpäätös Marila 2021
Liite 3, § 7 Tervola tilinpäätös hautainhoitorahasto 2021
Liite 4, § 2 Eriävä mielipide

