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Kokoustiedot
Kokousaika

Torstaina 29.8.2019 klo 16:30

Kokouspaikka

Seurakuntakeskus

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

läsnä/poissa/varajäsen

Päätöksentekijät (6)

Heikki Holma, kirkkoherra, läsnä
Jussi Vaara, läsnä
Pirjo Hietala, läsnä
Pertti Keränen, läsnä
Niina Oinas, poissa
Aino Ollitervo, läsnä
Sari Siitonen, läsnä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut

Rauni Moskuvaara, läsnä
Kalle Peteri, poissa
Jyrki Törmänen, läsnä

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
sihteeri

Heikki Holma
Heikki Holma, puheenjohtaja § 83-91 ja 93-101

Jyrki Törmänen
Jyrki Törmänen, sihteeri

Allekirjoitukset

Jussi Vaara
Jussi Vaara, Knvpj § 92
Asiat

§§ 83 - 101

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Tervolassa 28.9.2019

Pöytäkirjan tarkastus

Pertti Keränen
Pertti Keränen

Aino Ollitervo
Aino Ollitervo

Pöytäkirjan nähtävillä
olo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 30.8.2019 - 9.9.2019 virastoaikana klo 9.00 -13.00. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 30.8.2019 lukien.
Todistetaan Tervolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 9.9.2019
Elli-Tarja Hallikainen-Ranta
Elli-Tarja Hallikainen-Ranta

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2019

2

ALKUTOIMET

83 §
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus
84 §
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi laulettiin virsi 311.
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 9:1 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta
ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston päätös 24.1.2017/§ 8: ”Kokouspaikkana on seurakuntakeskuksen kokoussali ellei erityinen syy toista vaadi. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen
kokousta – kiireellisissä tapauksissa kutsumisaika voi olla lyhempikin. Kokoukset pyritään pitämään ottaen huomioon mahdolliset kunnanhallituksen ja –valtuuston kokoukset. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 16.30 alkaen.
Kokouksesta on toimitettu sähköpostitse 16.8.2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

85 §
Pöytäkirjan tarkastajien Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
ja ääntenlaskijoiden
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
valitseminen
Edelliset: Jussi Vaara ja Arja Heikkinen

Päätös: Valittiin Pertti Keränen ja Aino Ollitervo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJA

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KN 29.8.2019 / § 86
83 § Kokouksen avaus
84 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
85 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
86 § Käsiteltävät asiat
87 § Seurakunnan edustaja vanhus- ja vammaisneuvostoon
88 § Diakoni Elina Volotisen koulutus
89 § Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
90 § Kiinteistö- ja hautausmaan apumies
91 § Luottamushenkilöiden koulutuspäivät
92 § Hiippakuntapäivät
93 § Työntekijöiden virkistyspäivät
94 § Rippikoulusuunnitelma
95 § Keittiölaitteiden toimittajan valinta
96 § Diakoni Elina Volotisen lisäkoulutus 2019
97 § Muut asiat
98 § Ilmoitusasiat
99 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
100 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
101 § Kokouksen päättäminen
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään käsiteltävät asiat
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kirkkoherran esityksen.
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87 §
SEURAKUNNAN EDUSTAJA VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON
KN 29.8.2019 / § 87

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee jäsenen ja varajäsenen vanhus- ja vammaisneuvostoon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti vanhus- ja vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi diakoni Elina Volotisen ja
varajäseneksi Aino Ollitervon.
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88 §
DIAKONI ELINA VOLOTISEN KOULUTUS
KN 29.8.2019 / § 88

KirVESTES, 83 § Koulutusaika
2 mom. Muu tarpeellinen ammatillisen osaamisen kehittäminen
Kun työnantaja on myöntänyt viranhaltijalle/työntekijälle hakemuksesta virka-/työvapaata työtehtävien hoidon
kannalta tarpeelliseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen, viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa virka/työvapaan ajalta palkkaa työnantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Erityisestä syystä 30 kalenteripäivän enimmäisaika voidaan ylittää. Lisäksi voidaan
kohtuullisessa määrin korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.
Soveltamisohje:
Tämän momentin määräyksiä sovelletaan myös koulutukseen, jonka työnantaja hyväksyy henkilöstökoulutukseksi
ja johon viranhaltija/työntekijä osallistuu vuosilomallaan tai muun palkallisen tai palkattoman työstä poissaolon aikana.
Tarpeellinen osaamisen kehittäminen voidaan toteuttaa työnantajan ehdotuksesta tai viranhaltijan/ työntekijän
hakemuksella/suostumuksella. Osallistuminen edellyttää aina
1) viranhaltijan/työntekijän hakemusta,
2) virka-/työvapaan myöntämistä koulutusta varten sekä
3) etukäteen tehtävää päätöstä koulutuksen ajalta maksettavista etuuksista.
Työnantaja voi harkintansa mukaan päättää maksaa palkkaa ammatillisen osaamisen kehittämistä varten myönnettävän virka-/työvapaan ajalta. Tämän momentin mukaisen korvauksen enimmäismäärä voidaan ylittää vain erityisestä syystä. Virka-/työvapaan palkallisuuden enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki saman kalenterivuoden aikana myönnetty 2 momentin mukaiseksi tulkittu osaamisen kehittäminen, jonka ajalta on maksettu
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palkkaa. Erityinen syy voi olla kysymyksessä muun muassa silloin, kun kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet edellyttävät työnantajan toimenpiteitä samanaikaisesti sen omien kehittämistarpeiden kanssa. Erityinen syy on päätöksessä perusteltava.
Myös kustannuksia voidaan työnantajan harkinnan mukaan kohtuullisessa määrin korvata, jos ne liittyvät välittömästi kehittämiseen. Korvattavaksi voivat muun muassa tulla matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti sekä esimerkiksi kurssi- ja osanottajamaksut ja työnantajan omistukseen ja hallintaan jäävän kurssimateriaalin hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.
Kirkkoherran esitys
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Diakoni Elina Volotiselle myönnetään 7 kalenteripäivää palkallista työvapaata lukuvuodessa ammatillisen pätevöitymisen tukemiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että diakoni Elina Volotiselle myönnetään 7 kalenteripäivää palkallista työvapaata ammatillisen pätevöitymisen tukemiseksi.
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89 §
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA
KN 29.8.2019 / § 89

Jumalanpalvelussuunnitelma syksy 2019
Jumalanpalvelukset pidetään Seurakuntakeskuksen kirkossa, ellei tässä suunnitelmassa toisin sanota.
klo
su 6.10. 17. sunnuntai helluntaista
10
messu
Jeesus antaa elämän
su 13.10. 18. sunnuntai helluntaista
10
Sanajumalanpalvelus
Kristityn vapaus
su 20.10. 19. sunnuntai helluntaista
10
messu
Rakkauden kaksoiskäsky
su 27.10. 20. sunnuntai helluntaista
10
messu
Usko ja epäusko
la 2.11. Pyhäinpäivä
10
messu
Pyhien yhteys
su 3.11. 21. sunnuntai helluntaista
11
perhekirkko
Jeesuksen lähettiläät
su 10.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
10
messu
Uskon perustus
su 17.11. Valvomisen sunnuntai
10
messu
Valvokaa!
su 24.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kunin10
messu
kuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
su 1.12. 1. adventtisunnuntai
11
perhemessu
Kuninkaasi tulee nöyränä
pe 6.12. Itsenäisyyspäivä
10
Sanajumalanpalvelus
Kiitos isänmaasta
su 8.12. 2. adventtisunnuntai
10
messu
Kuninkaasi tulee kunniassa
su 15.12. 3. adventtisunnuntai
10
messu
Tehkää tie Kuninkaalle
su 22.12. 4. adventtisunnuntai
10
messu
Herran syntymä on lähellä
ti 24.12. Jouluaatto
15
aattohartaus
Lupaukset täyttyvät
Isossa kirkossa
ke 25.12. Jouluaamu
7
sanajumalanpalvelus
Nyt Betlehemiin!
Vanhassa kirkossa
to 26.12. Tapaninpäivä
10
messu
(2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
su 29.12. 1. sunnuntai joulusta
11
perhekirkko
Pyhä perhe
ti 31.12. Uudenvuodenaatto (ilta)
23
rukoushetki
Aikamme on Jumalan kädessä
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Kolehtisuunnitelma syksy 2019
su 6.10. 17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Oulun hiippakunnan toimintaan diakonia- ja lähetystyössä.
su 13.10. 18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Oman seurakunnan nimikkolähetin Richard Otison työn tukemiseen SLEY
su 20.10. 19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210,
00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 27.10. 20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen
Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
la 2.11. Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Oman seurakunnan diakoniatyölle
su 3.11. 21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Lapin Pipliaseura ry:lle
su 10.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti mm. Veritas Forum –
tapahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. Suomen Evankelisluteri-lainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
(OPKO), Hämeentie 155 A 9, 00560 Helsinki, FI36 8000 1701 2961 14.
su 17.11. Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Suomen Raamattuopiston Säätiölle 80-juhlavuoden kolehti. Kolehti suunnataan uskosta vieraantuneiden tai sen
ulkopuolella kasvaneiden tavoittamiseksi. Suomen Raamattuopis-ton Säätiö, Helsingintie 10, 20700 Kauniainen,
FI73 5720 2320 1095 43.
su 24.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Suomen idäntyö UP ry
su 1.12. 1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetys-seura ry, PL 56, 00241
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
pe 6.12. Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Sotiemme veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta. Veteraanivastuu
ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 8.12. 2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Karatuskojen luterilaisen kirkon rakentamiseksi. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, PL 189, 53100 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
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su 15.12. 3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Evankelioimistyöhön Japanissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 73008.
su 22.12. 4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Inkerin kirkon tukemiseen Venäjällä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä,
FI83 8000 1501 5451 08, viite 71000.
ke 25.12. Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!
Kirkon ulkomaan avulle
to 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Irakin ja Syyrian konflikteissa traumatisoituneiden lasten ja nuorten kuntoutukseen Irakissa, Syyriassa ja Jordaniassa yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen, FI92 5720 2320 2102 75.
su 29.12. 1. sunnuntai joulusta
Pyhä perhe
Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden tavoittamiseksi ja osallistamiseksi seurakuntaan koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry, Rauhankatu 28 as. 15,
20100 Turku, FI21 2047 1800 1225 24, viite 260196.

Kirkkoherran esitys:
Esitetään hyväksyttäväksi jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma syksy 2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman syksylle 2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
PK
AO

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

90 §

PÖYTÄKIRJA

5/2019

10

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSMAAN APUMIES
KN 7.2.2019 / § 19
Vesa Sandbergin 9.10.2018 alkaneesta virkavapaudesta johtuen Abbas AL Hajjaj on työskennellyt 100 %työsuhteessa haudankaivajana marraskuusta 2018 alkaen. Aikaisemmin Abbakselle on määritetty 30 % työsopimussuhde 31.5.2019 asti, jonka jälkeen häntä on suunniteltu kesätyöntekijäksi ajalle 1.6.-30.9.2019. Abbaksen toimenkuvaan kuuluvat haudankaivuu, lumityöt sekä suntiona toimiminen.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Abbas AL-Hajjaj palkataan 100 % -työsopimussuhteeseen ajalle 1.2.2019 –
30.9.2019.
Sari Siitonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin palkata Abbas AL-Hajjaj 100 % -työsopimussuhteeseen ajalle 1.2.2019 – 30.9.2019.

KN 29.8.2019/§ 90
80 % työsopimussuhteella työskentelevä haudankaivaja / suntio Vesa Sandberg on siirtyneellä vuosilomavapaalla
14.10. - 3.11.2019.
Abbas on toiminut haudankaivuun ja hautausmaan apulaisena sekä sijaistanut suntiota tarvittaessa. Seurakuntakeskuksen pintaremontointi on edistynyt hyvin mutta tekemistä on edelleen paljon. Julkisia kohteita pystytään remontoimaan ainoastaan virastoajan ulkopuolella ja tästä johtuen eteneminen on hidasta.

Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Abbas Al-Hajjaj palkataan 80 % -työsopimussuhteeseen ajalle 1.10.-30.11.2019 ja
tämän jälkeen 30 % -työsopimussuhteeseen ajalle 1.12.2019-31.5.2020.
Sari Siitonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa Abbas Al-Hajjaj:n 80 % -työsopimussuhteeseen ajalle 1.10.-30.11.2019 ja tämän jälkeen 30 % -työsopimussuhteeseen ajalle 1.12.2019-31.5.2020.
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSPÄIVÄT
KN 29.8.2019/§ 91
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Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että kiinnostuksensa ilmaisseet osallistujat Arja Heikkinen ja Pirjo Hietala lähetetään
koulutukseen ja seurakunta kattaa osallistumismaksun ja matkat edullisimmalla tavalla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Arja Heikkinen ja Pirjo Hietala lähetetään koulutukseen ja seurakunta kattaa osallistumismaksun ja matkat edullisimmalla tavalla.
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HIIPPAKUNTAPÄIVÄT
KN 29.8.2019/§ 92
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Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että kiinnostuksensa ilmaisseet osallistujat Rauni Moskuvaara, Arja Heikkinen, Sirpa
Niemi, Jyrki Törmänen, Sari Vähäkangas, Airi Hartikainen, Elli-Tarja Hallikainen-Ranta ja Heikki Holma lähetetään
Hiippakuntapäiville ja kirkkoneuvosto harkitsee missä määrin seurakunta osallistuu Hiippakuntapäivien kustannuksiin.
Kirkkoherra poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Vaara. Keskustelun yhteydessä todettiin, että seurakunta kattaa Hiippakuntapäivien kustannuksista osallistumismaksun, majoituskustannukset ja matkat edullisimmalla tavalla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että kiinnostuksensa ilmaisseet osallistujat Rauni Moskuvaara, Arja Heikkinen, Sirpa Niemi,
Jyrki Törmänen, Sari Vähäkangas, Airi Hartikainen, Elli-Tarja Hallikainen-Ranta ja Heikki Holma lähetetään Hiippakuntapäiville ja seurakunta kattaa Hiippakuntapäivien kustannuksista osallistumismaksun, majoituskustannukset ja
matkat edullisimmalla tavalla.
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93 §
TYÖNTEKIJÖIDEN VIRKISTYPÄIVÄT
KN 29.8.2019/§ 93
Vuosittaisen virkistyspäivän teemaksi voisi edellisvuosien perusteella kutsua Suomen monipuoliseen luontoon tutustumista. Kohteiksi ovat valikoituneet Oulangan kansallispuiston pieni karhunkierros, Pyhä-Luoston retkeilyalue
sekä paikallinen Kätkävaaran luontopolku. Tämän vuoden kohteeksi on suunniteltu Kilpisjärveä ja Suomen 12. korkeinta tunturia; Saana tunturin aluetta.
Pyhä-Luosto retkellä valloitimme noitatunturin, joka kohoaa noin 540 mph korkeuteen nousumetrien ollessa noin
250 m. Noitatunturi on Pyhätunturin korkein kohta mutta sen huippu ei mahdu suomen sadan korkeimman tunturin listalle. Saana tunturin nousu alkaa noin 500 mph korkeudesta ja sisältää arviolta 500 m nousun. Teema on itsensä ylittäminen ja ryhmässä toisten tukeminen.
Retken ajankohta 3-4.10.2019, kustannusarvio 1.000,00 €, 9 hlö.
Alun perin alkuvuodeksi suunniteltu ensimmäinen virkistysretki jäi tekemättä, koska yhteistä sopivaa ajankohtaa ei
löydetty. Tästä johtuen toinen virkistysretki toteutettaisiin päiväretkenä Ouluun, jossa Pakohuone, ruokailu ja
käynti tietomaassa. Lyhyen ja intensiivisen retken tarkoituksena on sitouttaa työyhteisöä yhdessä tekemiseen ja
yhteisen ajattelumallin ja ongelmaratkaisukyvyn parantamiseksi.
Retken ajankohta 21.11.2019, kustannusarvio 500,00 €, 9 hlö.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että työntekijöiden virkistyspäivät pidetään Kilpisjärvellä 3-4.10.2019 ja Oulussa
21.11.2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi, että työntekijöiden virkistyspäivät pidetään Kilpisjärvellä 3-4.10.2019 ja Oulussa
21.11.2019.
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94 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMA
KN 29.8.2019/§ 94

Rippikoulusuunnitelma 2019-2020
Rippikoululeirit pidetään Törmävaaran leirikeskuksessa.
Rippikoulu alkaa sunnuntaina 29.9.2019 Ripari tutuksi-tilaisuudella, johon kutsutaan kaikki rippikouluikäiset perheineen. Tapahtuma alkaa 29.9. klo 14 kahvittelun ja mehujen merkeissä Varejoen koulun vieressä olevassa päällikön majassa. Sieltä siirrytään leirikeskukseen, jossa on viisi rastia: sakraalitilassa, päivän rukoushetki, yhdessä majoitushuoneessa: tilat ja tyypit tutuiksi, olohuoneessa vapaa-aika, ohjattu aika ja yhteinen aika, ja luokassa: tärkeät
opittavat asiat läsnäolijoiden ajatuksia ja odotuksia. Viides rasti on ilmainen ruokailu. Rastivahteina toimivat rippikoulujen opettajat ja varttuneita isosia. Tilaisuus päättyy noin klo 17. Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset mahdollisine ruokarajoitteineen pe 20.9.2019 klo 14 mennessä kirkkoherranvirastoon 050 4370000 tai tervola@evl.fi
Rippikoulu jatkuu edellä mainitussa tilaisuudessa annettujen ohjeiden mukaan. Talviryhmän rippikoulu käsittää
kaksi leirijaksoa, toinen syksyllä ja toinen talvella. Ensimmäinen leirijakso on 17.-20.10.2019 (syysloma) ja toinen 2.8.3.2020 (hiihtoloma). Konfirmaatio on pääsiäisenä 12.4.2020 klo 10 alkavan messun yhteydessä.
Myös kesäryhmällä on kaksi leirijaksoa. Ensimmäinen on 2.-5.1.2020 ja toinen 1.-7.6.2020.
Konfirmaatio on juhannuksena 20.6.2020 klo 10 alkavan messun yhteydessä.
Leireillä on mukana ainakin pappi ja nuorisotyönohjaaja sekä tarvittava määrä isosia. Leiriläisiltä peritään ruokamaksuna 20 € ensimmäisestä leirijaksosta ja 50 € toisesta leirijaksosta. Ruokamaksu peritään käteisenä leireille tultaessa. Ruokamaksulla pyritään kattamaan leirin aikana kulutetut ja siten kotona säästyneet ruoka- ja hygieniatarvikkeet.
Myös muualla kuin omassa seurakunnassa rippikoulun käyvät osallistuvat Ripari-tutuksi.
Kaikkiin rippikoulumuotoihin kuuluu seurakuntaelämään osallistumista. Siitä annetaan tarkemmin ohjeita 29.9. ripari tutuksi tilaisuudessa. Seurakuntaelämään tutustumiseen kuuluu kuusi jumalanpalvelusta nuortenilta ja yksi
vapaavalintainen toiminta tai tilaisuus.
Rippikoulun voi käydä, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Konfirmaation edellytyksenä on kaste ja seurakunnan jäsenyys.

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Rippikoulusuunnitelma 2019-2020
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Rippikoulusuunnitelman 2019-2020.
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95 §
KEITTIÖLAITTEIDEN TOIMITTAJAN VALINTA
KN 29.8.2019/§ 95
Liite: Tarjous 1
Liite: Tarjous 2
Liite: Investointibudjetti
Keittiökulmauksen rakentaminen neuvotteluhuoneeseen on valmistumassa ja investoinnissa on otettu taloudellisesti huomioon pääkeittiön vanha konekanta. Keittiön liesi- ja uuniyhdistelmä sekä keittokattilat ovat elinkaarensa
päässä, joten niiden hankinta on ajankohtainen. Tarjoukset on kysytty kolmelta toimittajalta, joista kahdelta saatiin
tarjous.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se valitsee toimittajan tarjousten perusteella.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että saatiin yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous ja tästä syystä toimittajaksi valitaan Metos.
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96 §
DIAKONI ELINA VOLOTISEN LISÄKOULUTUSANOMUS 2019
KN 29.8.2019/§ 96

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Diakoni Elina Volotinen voi osallistua kyseiseen koulutukseen. Seurakunta kustantaa osallistumismaksun, ei matkaa eikä päivärahoja.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Diakoni Elina Volotinen voi osallistua kyseiseen koulutukseen. Seurakunta kustantaa
osallistumismaksun, ei matkaa eikä päivärahoja.
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Ei muita asioita.
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Päätöksentekijä: Jyrki Törmänen, taloussihteeri
no.7/2019. Urakoitsijan valinta keittiö
Kirkkoherra ilmoitti, että Markus Kallatsa palaa takaisin töihin 1.12.2019.
Keskusteltiin seurakuntakeskukseen ja leirikeskukseen tehtävistä kuntatarkastuksista ja akuuteista huoltotarpeista.
Keskusteltiin uurnalehdosta.
99 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Taloussihteerin esitys:
Pöytäkirja päätettäneen pitää nähtävillä 30.8.2019 - 9.9.2019 kirkkoherranvirastossa sen virallisina aukioloaikoina
ja nähtävillä olosta on ilmoitus kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

100 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteenä

101 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:05.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
PK
AO

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2019

21

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tervolan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
29.8.2019

pykälä 81

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä
Perusteet
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 87-96
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
KL (72 § (21.12.2012/1008))
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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomaiViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja –aika
Tervolan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkokuja 4
Postiosoite:
95300 Tervola
Telekopio:
016-435134
Sähköposti:
tervola@evl.fi
Pykälät 87-96
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös
asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen
kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
oulu.hao@om.fi

Isokatu 4
90101 Oulu
010-3642841

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
Oulun tuomiokapituli, pykälät

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

30 päivää

Ojakatu 1
90100 Oulu
(08) 3110659

Kirkkohallitus, pykälät
30 päivää
PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisen 71, 72, 73ä 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.
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Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden 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.
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.
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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja
markkinaoikeudessa 2000 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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