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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus.
Kirkkovaltuuston päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi kirkkoherra piti alkuhartauden.

§ 30

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 7. joulukuuta 2021 kullekin kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenelle päivitetty kirjallinen kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat
olleet seurakunnan ilmoitustaululla 7. joulukuuta 2021 lukien.
Nimenhuuto
Esitys:
Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suoritetun nimenhuudon
perusteella.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kirkkovaltuuston päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Vaara ja Sirpa Niemi, jotka tarvittaessa toimivat
myös ääntenlaskijoina.

§ 32

§ 33

SIHTEERIN VALINTA

Kirkkovaltuuston sihteeri Jyrki Törmänen oli estynyt saapumaan kokoukseen. Puheenjohtaja
kutsui Arja Heikkisen kokouksen sihteeriksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin muutoksella: lisättiin sihteerin valinta § 32 ja § 34 otsikoksi asiakirjan nimi
muutettiin Tulo -ja menoarvio 2022 ja toimintasuunnitelma 2023 ja 2024
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TULO-JA MENOARVIO 2022 JA TOIMINTASUUNNITELMAT 2023 JA 2024
KN 29.11.2021 / § 135
Taloussääntö:
II Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
3§
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen Seurakunnassa on
toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta
kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion.
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa
noudatetaan kirkkojärjestyksen määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston
antamia ohjeita.
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja
menoista tai menoja tuloista. Laadittavan talousarvion tulee olla tehtäväalueittain
verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma KJ 15:1-6.

Taloussihteerin esitys:
Esitetään talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022 sekä
suunnitelmat vuosille 2023 ja 2024 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto päätti lähettää talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle
2022 sekä suunnitelmat vuosille 2023 ja 2024 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
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KV 14.12.2021 / § 34
Liite 1: Tervolan seurakunta tulo- ja menoarvio 2022

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle
2022 sekä suunnitelmat vuosille 2023 ja 2024 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuuston päätös:
Käydyn keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto päätti palauttaa tulo-ja menoarvio 2022 ja
toimintasuunnitelmat 2023 ja 2024 kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.
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HAUTAUSMAA-ALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS
KN 30.9.2020 / § 79
Hautaustoimilaki 2 luku
3§
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää
yleisiä hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman seurakunnan tai
seurakuntayhtymän yhteinen.
Vuonna 2019 hautauksista reilu 15 % suoritettiin uurnahautauksina ja
tulevaisuudessa on odotettavissa, että uurnien lukumäärä suhteessa
arkkuhautauksiin tulee lisääntymään. Seurakunnalle on tullut useita pyyntöjä, että
hautausmaalle olisi hyvä saada uurnalehto/sirottelualue.
Samalla on todettu, että vaarallisten puiden poistaminen on avartanut
hautausmaanäkymää jopa liian avoimeksi. Hautausmaan kävelytiet ovat painuneet
syvemmälle kuin hautausmaan maanpinta ja ovat suureksi osaksi pölisevää hiekkaa.
Vesilinjastot ovat käyttöikänsä päässä ja hautausmaan valaistus on puutteellinen.
Edellä mainittuihin lähtökohtiin perustuen E-City Landscape:n maisema-arkkitehti
Elina Söderström kävi 17.6.2020 kartoittamassa hautausmaan tilannetta ja esittää
kokouksessa kehitysideoita.
Elina Söderström saapui kokoukseen esittelemään suunnitelman johon tutustuttiin
myös paikanpäällä hautausmaalla.

Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy
- muistolehdon ja sirottelualueen rakentamispaikaksi määritetään
esityksen mukaisesti hautausmaan osasto 9.
- Hautausmaasuunnitelman osalta suunnitelmaa tarkennetaan
- kustannusarvio suunnitelmasta seuraavaan kokoukseen
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Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi
-

-

muistolehdon ja sirottelualueen rakentamispaikaksi määritetään
esityksen mukaisesti hautausmaan osasto 9.
Hautausmaasuunnitelman osalta suunnitelmaa tarkennetaan
kustannusarvio suunnitelmasta esitettäväksi seuraavaan
kokoukseen

KN 27.4.2021 / § 53
Muistolehdon suunnittelu on jatkunut viranhaltijatyönä ja pohjana suunnitelmalle on
ollut kuvan 1 symboli, josta on johdettu ympäristöön soveltuva muistomerkki.

Kuva 1, symboli
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Muistomerkin materiaali on puu. Hirreksi veistettynä puu sopii kirkkopihaan ja
muistomerkin ympärillä oleva kivetys luo kokonaisuudelle vahvan perustan
ympäristöön. Muistomerkille johtaa siisti kivituhkapolku, joka on tasapainossa
muiden hautausmaan kulkukäytävien kanssa.
Muistomerkin muistolaatat kiinnitetään hirsiin säännönmukaisiin kohtiin ja
muistolaattojen hankinnan suorittaa seurakunta. Tällä varmistetaan, että laatat ovat
yhdenmukaisia (kuva 3)
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Kuva 3, periaatekuva muistomerkistä

Muistomerkin katteeksi kiinnitetään pelti, jonka harjan sisäpuolelle kiinnitetään valot
valaisemaan hirren pintaa yläviistosta. Katteen malliksi on kaavailtu harjatyylistä
katetta, jolla valon kuvio saadaan symmetrisesti pintojen molemmille puolille (kuva 4).

Kuva 4, katteen mallit
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Muistomerkin pohja toteutetaan poistamalla routiva maa-aines ja korvaamalle se
murskeella. Pohjalle lisätään tarvittaessa eriste. Kantavan pinnan päälle valetaan
betonivalu ja valun päälle asetetaan sokkelikivi. Sokkelikivet sijoitetaan hirsien päihin
ja ristikon keskelle (kuva 5)

.

Kuva 5, perustus

Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyn suunnitelman muistolehdon
rakentamiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn suunnitelman muistolehdon rakentamiseksi.
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KN 11.10.2021/ § 114

KL 17 luku, 8 §
Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma
Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja
hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista
hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä.
KJ 17 luku, 6 §
Hautausmaakaava on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen
järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet sopiviin yksiköihin.
Hautausmaakaava laaditaan siten, että hautausmaaksi varattu alue tulee maaston
luonne, kauneusnäkökohdat ja seurakunnan taloudellinen kantokyky huomioon
ottaen käytetyksi tarkoituksenmukaisesti. Kaavaan sisältyy myös hautausmaa-alueen
kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jätehuollon järjestäminen sekä käytävien, hautaalueiden ja rakennusten sijainti.
***
Hautausmaan osaston no. 9 käyttösuunnitelma on tehty 1960 luvulla ja se on vihitty
käyttöön osaston no. 8 käyttöönoton yhteydessä. Arkkuhautojen sijainti vanhan
kirkon pohjoisseinällä ei ole järkevää ja tästä syystä arkkuhaudat on vaihdettu
uurnahaudoiksi. Uuden osaston läpileikkaavan kulkukäytävän eteläpuoli (vasen)
määritellään Tervolan seurakunnan katastrofialueeksi ja pohjoispuoli (oikea)
hautausmaan laajennukseksi. Aikaisempi katastrofialue sijaitsee uudella
hautausmaalla, jonka käytöstä on luovuttu vuonna 1895, koska alue todettiin
suurelta osin käyttökelvottomaksi johtuen liiallisesta märkyydestä.

Osastolle no. 9 on suunniteltu uurnalehto sirottelualueella ja sen yhteyteen hirsinen
muistomerkki. Muistomerkkiin kiinnitetään sirottelualueelle haudattujen vainajien
muistolaattoja lukuun ottamatta yhtä neljännestä, joka varataan ”Tyhjän sylin”
muistopaikaksi, henkilöille, jotka ovat tavalla tai toisella menettäneet lapsensa tai
mahdollisuuden vanhemmuuteen.
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Sirottelualue otetaan heti käyttöön mutta arkku- ja uurnahautojen osalta hautauksia
suoritetaan osastoille 1-8 niin kauan kuin tilaa riittää.

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hautausmaa-alueen
käyttösuunnitelman ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää hautausmaa-alueen käyttösuunnitelman
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

KV 14.12.2021 / § 35
Liite 2: Hautausmaan käyttösuunnitelma
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää hautausmaa-alueen käyttösuunnitelman
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.
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TALOUSARVIOMUUTOS 1/2021
KN 1.6.2021 / § 68
HAUTAUSTOIMI

TA 2021

TS2 2022

Hautausmaan kehityssuunnitelma

7.500,00 €

7.500,00 €

TS3 2023

KIINTEISTÖTOIMI
Pappilan ikkunat

5.000,00 €

Leirikeskuksen katto ja ikkunat

20.000,00 €

Ennakoimattomat

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Yhteensä

17.500,00 €

12.500,00 €

25.000,00 €

Hautausmaan perusparannuksen osalta suoritetaan vuonna 2021 kaikki muut
toimenpiteet lukuun ottamatta uurnalehdon muistomerkin rakentaminen.
Muistomerkin rakennuskustannukset ilman maatöitä ja kulkukäytäviä ovat 2.000,00.
Tällöin vuonna 2021 tulisi käytetyksi 16.000,00 € hautausmaan peruskunnostukseen.
Alkuperäinen 15.000,00 € budjetti on tiukka huomioiden hautausmaan
perusparannuksen laajuus.
Pappilan ikkunaremontin suunnitteluvaiheessa ei huomioitu vanhan rakennuksen
ikkunoiden ulkopuolisia täytelistoja eikä ikkunapenkkejä. Ikkunoissa on aikaisemmin
ollut ulkopuoliset suljettavat ikkunaluukut, jotka ovat olleet kiinnitettyinä täytelistoihin.
Ikkunaluukut on poistettu joskus eikä niiden kunnosta tai olemassaolosta ole
varmuutta. Rakennuksen historia huomioiden on tärkeää rakentaa täytelistat vanhalla
tavalla, jotta ikkunaluukkujen asentaminen takaisin on tulevaisuudessa mahdollista.
Täytelistojen uusimista ja/tai korjausta ei budjetoitu. Lisäksi etelänpuoleisen julkisivun
yksi ikkuna on jäänyt pois alkuperäisistä laskuista. Vaikutus investointibudjettiin
+3.000,00 €.
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Taloussihteerin esitys:
lähetetään talousarviomuutos 1/2021 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
HAUTAUSTOIMI

TA 2021

TS2 2022

Hautausmaan perusparannus

16.000,00 €

2.000,00 €

TS3 2023

KIINTEISTÖTOIMI
Pappilan ikkunat

8.000,00 €

Leirikeskuksen katto ja ikkunat

20.000,00 €

Ennakoimattomat

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Yhteensä

29.000,00 €

7.000,00 €

25.000,00 €

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen talousarviomuutoksesta 1/2021 ja lähettää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
KV 14.12.2021 / § 35
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen talousarviomuutoksesta 1/2021 ja lähettää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuuston päätös:
Talousarviomuutos 1/2021 hyväksyttiin muutoksitta.
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LASTENOHJAAJA-VARHAISNUORTENOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
KV 26.8.2009 / § 37
LIITE 2 Tehtävänkuvaus

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Tervolan seurakuntaan perustetaan liitteenä olevan
tehtäväkuvauksen mukainen 80 %:n työmäärää vastaava lastenohjaajanvarhaisnuorisotyönohjaajan päätoiminen osa-aikainen virka, johon sovelletaan
hengellisen työn tekijän virkaehtosopimusta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen.
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KN 11.10.2021 / § 109
Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön työkenttä on muuttunut vuodesta 2009
merkittävästi. Partio ja pyhäkoulut ovat jääneet pois ja päiväkerholaisten määrä on
pudonnut. Varhaisnuorisotyön sektorille on vakiintunut Donkki´s Big Night-illat.
Rippikoulutyö edellyttää kahta nuorisotyönohjaajaa.
Seurakunnan strategian 2025 valmisteluissa lähdetään siitä, että vuonna 2025
Tervolan seurakunnassa olisi seitsemän (7) virkaa tai työsuhdetta. Tällä hetkellä niitä
on kymmenen. Vuoden vaihteessa yksi työsuhde poistuu. Jos otetaan huomioon virat
(nuorisotyönohjaaja ja taloussihteeri), joista puolet on ulkoistettu, vuoden 2022
alussa virkoja ja työsuhteita on yhdeksän (9), mutta osa-aikaisuuksien vuoksi niiden
määrä on seitsemän (7) henkilötyövuotta. Lastenohjaajan-nuorisotyönohjaajan virka
on 80 %, mutta se on täytetty 60 %:sti.
Sopimus nuorisotyönohjaajan viran 50 %n ulkoistamisesta on voimassa kuluvan
vuoden loppuun, mutta sitä jatkettaneen kahdella vuodella.
Lastenohjaajan-varhaisnuorisotyönohjaajan virka on täyttämättä, mutta siinä on
määräaikainen sijainen 31.12.2021 saakka. Näin ollen on mahdollista arvioida toisen
kasvatustyön viran tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ainakin nuorisotyönohjaajan
viran mahdollisen kahden vuoden 50 %: ulkoistamisen ajaksi olisi tarpeen olla toinen
kasvatustyön virka. Sen tehtäväkuva voisi olla seuraava:

A. Tehtävän perustiedot
Työnantaja/organisaatio: Tervolan seurakunta
Tehtävä:

Lapsi- ja nuoristyönohjaaja

Tehtävätunniste:

3801

Yksikkö:
Esimiehen
tehtävänimike:
Tehtävää hoitaa:

kirkkoherra
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B. Tehtävän yleiskuvaus
1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan lapsi-,
varhaisnuoriso- ja rippikoulu- sekä perhetyötä
Tavoitteena lasten, varhaisnuorten ja nuorten hengellisen ja
sosiaalisen identiteetin vahvistuminen sekä perheiden kristillisen
kasvatuksen vahvistuminen.
2. Tehtävän pääasiallinen sisältö
Päiväkerhotyö
Varhaisnuorten tapahtumat (Donkkis)
Lasten ja varhaisnuorten leirit
Perhekerhot
Rippikoululeirit
3. Muuta tehtävän sisällöstä
lapsityön ja varhaisnuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitelmien
sekä toimintakertomusten valmisteleminen

Kirkkoheran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle, että nykyinen
lastenohjaajan-varhaisnuorisotyönohjaajan 80 %:n virka muutetaan 1.1.2022 alkaen
60 %:ksi yllä olevan tehtävänkuvauksen mukaiseksi kahden vuoden määräaikaiseksi
lapsi- ja nuorisotyönohjaajan viraksi, jonka vaativuuskriteerit pysyvät ennallaan.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteltavaksi.
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KN 29.11.2021 / § 130
Lastenohjaajan-nuorisotyönohjaajan 80 %:n virka on tarkoituksenmukaista
lakkauttaa. Tällä hetkellä viran tehtäviä hoitaa määräaikainen viransijainen
31.12.2021 saakka.

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan 80 %: virka lakkautetaan päättymään 31.12.2021.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan 80
%: virka lakkautetaan päättymään 31.12.2021.

KV 14.12.2021 / § 37
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan 80
%: virka lakkautetaan päättymään 31.12.2021.

Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.
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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:
Valtuustoaloitteita ei ollut

§ 39

TIEDOKSIANNOT
Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:
1. Virkatodistusten pitkät toimitusajat ovat herättäneet mediassa keskustelua, mutta Oulun
hiippakunnan alueella toimitusajat ovat kohtuulliset.
2. Kokouspalkkiot v 2021 maksetaan tammikuussa 2022, verokortti ja matkalasku tulee
toimittaa mahdollisimman pian taloussihteerille.
3. Valtuustoaloite, joka koski johtoryhmän kokoonpanoa, on kirkkoneuvosto käsitellyt
28.1.2021 § 16. Kirkkoherra kertoi, miten asia on edennyt ja päätöksen sisällön.

§ 40

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 15.12.2021 – 29.12.2021
kirkkoherranvirastossa sen virallisina aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että pöytäkirja pidetään nähtävillä ajalla 20.12.2021 – 2.1.2022
kirkkoherranvirastossa sen virallisina aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
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VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus ja päätetään kokous.
Kirkkovaltuuston päätös:
Valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.
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§ 39 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 34
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
33-35
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät
33-36
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.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
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–
–

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
hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
niiden lähettämisestä.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514
Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Kirkkoherra
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.

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

sivu 29
PÖYTÄKIRJA
14.12.2021
Tervolan seurakuntakeskus

KOKOUSPALKKIOT
Vuoden 2021 kokouspalkkiot maksetaan tammikuussa 2022.
Varmistathan, että taloustoimistossa on verokorttisi sekä ajantasainen tieto kokouspaikan ja
kotisi välimatkasta. Mikäli tietosi ovat pysyneet ennallaan, maksetaan kilometrikorvaus vuoden
2020 tietojen pohjalta.

