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KOKOUSTIEDOT
Kokousaika

Tiistai 27.4.2021, kello 16:30

Kokouspaikka

Seurakuntakeskus, kirkkosali

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

läsnä/poissa/varajäsen

Päätöksentekijät
(5)

Heikki Holma, kirkkoherra
Jussi Vaara
Arja Heikkinen
Pertti Keränen
Niina Antinkaapo
Aino Ollitervo
Sari Siitonen

puheenjohtaja, läsnä
varapuheenjohtaja, läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä

Muut

Rauni Moskuvaara
Kalle Peteri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä

Jyrki Törmänen

sihteeri, läsnä

Allekirjoitukset

Heikki Holma
Heikki Holma, puheenjohtaja

Jyrki Törmänen
Jyrki Törmänen, sihteeri

Asiat

§§ 44 – 60

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toPöytäkirjan tarkas- denneet sen kokouksen kulkua vastaatus
vaksi
Aino Ollitervo
Aino Ollitervo

Tervolassa 27.4.2021

Arja Heikkinen
Arja Heikkinen

Pöytäkirjan nähtä- Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
villä olo
julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 28.4.2021 – 5.5.2021 virastoaikana
klo 9.00 -13.00. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 28.4.2021 lukien.
Todistetaan Tervolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa __.__.2021
Jyrki Törmänen
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Alkutoimet
44 §
Kokouksen avaus ja Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. Laulettiin virsi 105.
alkuhartaus
45 §
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
Laillisuuden ja pää- on saapuvilla.
tösvaltaisuuden toteaminen
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 20.4.2021 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu
asialuetteloineen.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46 §
Pöytäkirjan tarkas- Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tajien ja ääntenlas- tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
kijoiden valitsemi- Edelliset: Pertti Keränen ja Jussi Vaara
nen
Päätös: Valittiin Arja Heikkinen ja Aino Ollitervo
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KN 27.4.2021 / § 47
44 § Kokouksen avaus
45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
46 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
47 § Käsiteltävät asiat
48 § Tilinpäätöksen 2020 korjaus
49 § Tilinpäätös 2020
50 § Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
51 § Työntekijöiden vuosilomat 2021
52 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
53 § Uurnalehto
54 § Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastaja vuodelle 2021
55 § Anomus työnohjaukseen
56 § Muut asiat
57 § Ilmoitusasiat
58 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
59 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
60 § Kokouksen päättäminen
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään käsiteltävät asiat
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin käsiteltävät asiat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AO
AH
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TILINPÄÄTÖKSEN 2020 KORJAUS
KN 31.3.2021 / § 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.
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
Kkh yleiskirje 38/2008: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen
KJ 15:9:2: Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Sen valmistamisesta
sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Virastokollegion 17.6.2020 hyväksymä tilinpäätösohje edellyttää taseyksiköiden omat tilipäätökset tilinpäätöksestä 2021 alkaen. Taseyksiköillä on omat tilinpäätökset vuonna 2020.
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Taloussihteerin esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan Seurakunnan tilinpäätös 2020, testamenttirahaston tilinpäätös
2020 ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020. Pyydetään tilintarkastaja KPMG Oy Ab, JHT,
KHT Katri Hokkasta suorittamaan vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastus.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Seurakunnan tilinpäätöksen 2020, testamenttirahaston
tilinpäätöksen 2020 ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020. Pyydetään tilintarkastaja
KPMG Oy Ab, JHT, KHT Katri Hokkasta suorittamaan vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastus.

KN 27.4.2021 / § 48
Liite Tilinpäätös seurakunta 2020
Erillisten taseyksiköiden tilinpäätösten liitetiedostot ja hautainhoitorahaston hoitovastuuliite
on siirretty tilintarkastajan kehoituksesta seurakunnan tilinpäätökseen. Tilintarkastuksessa tuli
ilmi, että hautainhoitorahaston hoitovastuuliitteeksi oli jäänyt edellisen vuoden tiedot.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään Tervolan seurakunnan tilinpäätös 2020 korjattavaksi hautainhoitorahaston hoitovastuuliitteen osalta ja uudelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Seurakunnan tilinpäätöksen 2020. Pyydetään tilintarkastaja KPMG Oy Ab, JHT, KHT Katri Hokkasta suorittamaan vuoden 2020 tilien ja hallinnon
tarkastus.
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TILINPÄÄTÖS 2020
KN 31.3.2021 / § 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.
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
Kkh yleiskirje 38/2008: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen
KJ 15:9:2: Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Sen valmistamisesta
sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Virastokollegion 17.6.2020 hyväksymä tilinpäätösohje edellyttää taseyksiköiden omat tilipäätökset tilinpäätöksestä 2021 alkaen. Taseyksiköillä on omat tilinpäätökset vuonna 2020.
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Taloussihteerin esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan Seurakunnan tilinpäätös 2020, testamenttirahaston tilinpäätös
2020 ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020. Pyydetään tilintarkastaja KPMG Oy Ab, JHT,
KHT Katri Hokkasta suorittamaan vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastus.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti Seurakunnan tilinpäätöksen 2020, testamenttirahaston
tilinpäätöksen 2020 ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020. Pyydetään tilintarkastaja
KPMG Oy Ab, JHT, KHT Katri Hokkasta suorittamaan vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastus.

KN 27.4.2021 / § 49
Tilinpäätösmerkinnät allekirjoitetaan tasekirjoihin 27.4.2021 ja samalla tilintarkastuksesta annetaan erillinen kertomus.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään Tervolan seurakunnan tilinpäätös 2020, testamenttirahaston tilinpäätös 2020 ja
hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että taseyksiköiden ylijäämät siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätileille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää Tervolan seurakunnan tilinpäätöksen 2020, testamenttirahaston tilinpäätöksen 2020 ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että tilikausien ylijäämät siirretään edellisten vuosien
yli/alijäämätileille.
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50 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
KN 27.4.2021 / § 50
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Taloussihteerin esitys:
Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.
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51 §
TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT 2021
KN 27.4.2021 / § 51
KirVESTES 96 §
1 mom. Pääsääntö vuosiloman ajankohdan määräämisestä
Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen
(2.5. – 30.9.) sijoitetaan vähintään 65 prosenttia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman
kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen. Vuosilomaa ei saa määrätä siten, että
viranhaltijan/työntekijän työssäoloajan säännöllinen työaika muuttuisi olennaisesti
vuosiloman vuoksi.
2 mom. Vuosiloman antaminen pääsäännöstä poikkeavasti
Vuosilomaa voidaan määrätä annettavaksi 1 momentista poikkeavasti
1) Työtehtävien kausiluonteisuuden tai muun vastaavan työtehtävien vuosittaiseen
sijoittumiseen vaikuttavan perustellun syyn vuoksi tai
2) jos viranhaltijan/työntekijän kanssa niin sovitaan.
3 mom. Vuosiloman antamisen viimeisin ajankohta
Erääntynyt vuosiloma on annettava viimeistään lomavuotta seuraavan huhtikuun loppuun
mennessä.
4 mom. Vuosiloman yhdenjaksoisuus
Lomakauteen ja lomakauden ulkopuolelle sijoitettavat vuosiloman osat annetaan
yhdenjaksoisena, jollei asianomaisen viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita.
5 mom. Viranhaltijan/työntekijän kuuleminen ja loman ajankohdasta ilmoittaminen
Ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus
esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Loman ajankohta on ilmoitettava, mikäli
mahdollista kuukautta, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan
alkamista, jollei viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita.
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Työtekijöiden ehdotukset:
Markus Kallatsa (29)
2.5.-2.5.2021 (1.tp), jää 28
28.6.-18.7.2021 (15 tp), jää 13
Sari Vähäkangas (38)

27.5.-28.5.2021 (2 tp), jää 36
12.7.-15.8.2021 (25 tp), jää 11

Sari Siivola (29)
Elina Volotinen (38)

1.7.-30.7.2021 (22 tp), jää 16 tp.

Tarja Volotinen (38+21)

2.7.-30.7.2021 (21 tp vuodelta 2020)
31.7.-31.7.2021 (1 tp), jää 37 tp

Jyrki Törmänen (29 + 5)

7.6.-13.6.2021 (5 tp vuodelta 2020)
14.6.-20.6.2021 (5 tp), jää 24
19.7.-1.8.2021 (10 tp), jää 14
18.10.-24.10.2021 (5 tp), jää 9

Airi Hartikainen (38)

12.7.-15.8.2021 (25 tp), jää 13 tp

Sandberg Vesa (38 + 1)

5.7.-5.7.2021 (1 tp vuodelta 2020)
6.7.-25.7.2021 (14 tp), jää 24 tp
30.8.-19.9.2021 (15 tp), jää 9 tp
11.10.-21.10.2021 (9 tp)

Abbas Al-Hajjaj (29+5)

2.8.-8.8.2021 (5 tp vuodelta 2020)
9.8.-29.8.2021 (15 tp), jää 14
20.9.-3.10.2021 (10 tp), jää 4

Kirkkoherran esitys:
Vahvistetaan työntekijöiden vuosilomat edellä esitetyllä tavalla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi vuosilomat esitetyllä tavalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

KN 27.4.2021 / § 52
Liite: Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2021
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi liitteenä oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokatulin vahvistettavaksi.
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UURNALEHTO

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
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi
- muistolehdon ja sirottelualueen rakentamispaikaksi määritetään esityksen
mukaisesti hautausmaan osasto 9.
- Hautausmaasuunnitelman osalta suunnitelmaa tarkennetaan
- kustannusarvio suunnitelmasta esitettäväksi seuraavaan kokoukseen
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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
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.9.2020 hyväksynyt muistomerkin sijoituksen hautamaanosastolle 9. Kuvassa 2 on esitetty karkea suunnitelma muistomerkin asemoinnista.

Kuva 2, ilmakuva
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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)

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

Investointiosaan on varattu vuodelle 2021 7.500,00 € hautausmaan peruskunnostukseen ja
muistolehdon rakentamiseen. Muistomerkin kokonaisbudjetti on noin 4.000,00 € sisältäen
kivituhkapolun, muistomerkin ja sen perustukset sekä sähkötyöt. Hautausmaan kulkukäytävien uusiminen 3.500,00.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyn suunnitelman muistolehdon rakentamiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn suunnitelman muistolehdon rakentamiseksi.
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54 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTAJA VUODELLE 2021
KN 27.4.2021/§ 54
Seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana voi toimia seurakunnan luottamushenkilöistä valittu asiantunteva henkilö tai seurakunnan talouspäällikkö tms. Tarkastajan ei tarvitse
olla seurakunnan varsinainen tilintarkastaja.
Rauni Moskuvaara poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto valitsee yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2021
Rauni Moskuvaaran.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että yhteisvastuukeräyksen tilintarkastaja vuodelle 2021 on Rauni
Moskuvaara.
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55 §
ANOMUS TYÖNOHJAUKSEEN
KN 27.4.2021/§ 55

Arvoisa kirkkoneuvosto,

Anon mahdollisuutta päästä työnohjaukseen. Työnohjaajakseni olen löytänyt perheneuvoja, TM
Marja Haapakosken Oulusta.
Työnohjaus toteutettaisiin noin 3 tai 4 viikon välein 90 minuutin tapaamisina Oulussa. Tapaamiset saattavat joskus olla myös etäyhteydellä.
Työnohjauksesta tulisi seurakunnalle kustannettavaksi matkakulut Ouluun ja takaisin Tervolaan. Olen laskenut, että matkakulu olisi noin 40 euroa / kerta. Laskin, että tänä vuonna tapaamisia ehtisi olla noin 10, joten kokonaiskustannus olisi tältä jäljellä olevalta vuodelta 2021 noin
400 euroa.
Tervolassa 20.4.2021
Markus Kallatsa
seurakuntapastori
Oulun hiippakunnan internetsivuilla työnohjauksesta lukee näin:

Työnohjaus
Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten,
kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan
avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua
työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Se ei ole opastamista vaan paremminkin
kasvamaan ja oppimaan saattamista, jolloin huomio on ohjattavan omassa työskentelyssä. Hän tuottaa sen kokemusmateriaalin, jota yhdessä tutkitaan. Ohjaus
voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista.
Työnohjaukseen lähdettäessä tärkeintä on oma tarve ja motivaatio. Ohjaus on
osoittautunut hedelmälliseksi erityisesti työtehtävien muutosten yhteydessä,
pitkään virassa olleen hakiessa uusia virikkeitä työhönsä tai yleensä, kun herää
halu kehittää omaa työtä tai itseään työntekijänä. Työnohjaus on tarkoitettu
kaikkia seurakunnan työntekijöitä varten.
Työnohjauksen aloittamista varten työntekijä tarvitsee työnantajan/esimiehen
suostumuksen, koska työnohjaus tapahtuu työajalla ja työnantajan kustannuksella. Työnohjaus kirkon työnohjaajilla on pääsääntöisesti maksutonta, poikkeuksen tekevät eläkkeellä olevat työnohjaajat.

Kirkkoherran esitys:
Ehdotetaan, että Markus Kallatsan työnohjausanomus hyväksytään koskemaan vuotta 2021.
Seurakunta maksaa esitetyt matkakulut noin 400 euroa.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi Markus Kallatsan työnohjausanomuksen koskien vuotta 2021. Seurakunta maksaa esitetyt matkakulut noin 400 euroa.
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MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

57 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkohallitus on hyväksynyt 18.2.2021 kokouksessaan määräalan myymisen Tervolan kunnalle. Kirkkohallituksen päätöksestä ei ole määräaikaan 14.3.2021 mennessä tehty valitusta,
joten päätös on saanut lainvoiman.
Viranhaltijapäätös 02/2021, taloussihteeri: Kesätyöntekijät kesäkaudeksi 2021
Viranhaltijapäätös 03/2021, taloussihteeri: Päätös veloituksettomasta kesähoidosta

58 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Taloussihteerin esitys:
Pöytäkirja päätettäneen pitää nähtävillä 28.4.2021 - 5.5.2021 kirkkoherranvirastossa sen
virallisina aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

59 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteenä

60 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:17.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tervolan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
27.4.2021

pykälä 59
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirPerusteet
kollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 49, 50, 52
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
omainen ja –aika
Tervolan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkokuja 4
Postiosoite:
95300 Tervola
Telekopio:
016-435134
Sähköposti:
tervola@evl.fi
Pykälät 48, 51, 53, 54, 55

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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.
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 30 päivää

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Ojakatu 1
90100 Oulu
(08) 3110659

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

30 päivää

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
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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.
Hankintaasian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

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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