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KOKOUSTIEDOT
Kokousaika

Maanantaina 29.11.2021, kello 16:30

Kokouspaikka

Seurakuntakeskus, kokoushuone

Varsinaiset jäsenet

Läsnä/poissa Varajäsen

Heikki Holma, kirkkoherra, puheenjohtaja
Jussi Vaara, varapuheenjohtaja
Niina Antinkaapo
Arja Heikkinen
Pertti Keränen
Aino Ollitervo
Sari Siitonen
Rauni Moskuvaara, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kalle Peteri, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Jyrki Törmänen, sihteeri
§ 123 - 142
Allekirjoitukset: ________________________
Heikki Holma, puheenjohtaja

_________________________
Jyrki Törmänen, sihteeri §123-133, 135-142
_________________________
Arja Heikkinen, sihteeri § 134

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Tervolassa 29.11.2021

________________________
Jussi Vaara

_________________________
Niina Antinkaapo

______________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 30.11.2021 – 14.12.2021 virastoaikana klo 9.00–13.00. Pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 30.11.2021 lukien.
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Todistetaan Tervolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ___.___.2021
Jyrki Törmänen
123 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
KN 29.11.2021 / § 123
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Laulettiin virrestä 7: 1,4, puheenjohtaja piti alkuhartauden.

124 §
LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KN 29.11.2021 / § 124
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 22.11.2021 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
125 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
KN 29.11.2021 / § 125
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Edelliset: Sari Siitonen ja Arja Heikkinen
Päätös:
Valittiin Jussi Vaara ja Niina Antinkaapo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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126 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
KN 29.11.2021 / § 126
123 § Kokouksen avaus
124 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
125 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
126 § Esityslistan hyväksyminen
127 § Jumalanpalvelussuunnitelma
128 § Kolehtisuunnitelma
129 § Koulukuraattorisopimuksen jatkaminen
130 § Lastenohjaaja-varhaisnuortenohjaajan viran lakkauttaminen
131 § Asukkaan valitseminen Marilaan asukkaaksi
132 § Viranhaltijapäätökset
133 § Haudankaivaja/suntion työsuhde
134 § Suorituslisä maksatus 2021
135 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022
136 § Taloustilanne 10/2021
137 § Markus Kallatsan anomus työnohjauksesta
138 § Muut asiat
139 § Ilmoitusasiat
140 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
141 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
142 § Kokouksen päättäminen
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että esityslistan 131 § siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen ja poistetaan tämän kokouksen asioista ja että tässä kokouksessa otetaan käsiteltäväksi
asukkaan valitseminen Marilasta vapautuneeseen huoneistoon (131 §) ja että esityslistan 137
§ siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen ja poistetaan tämän kokouksen asioista ja että otetaan käsiteltäväksi Markus Kallatsan anomus työnohjauksesta (137
§) ja että muilta osin esityslista hyväksytään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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127 §
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA TAMMIKUU-HUHTIKUU 2022
KN 29.11.2021 / § 127
Kirkkoherran esitys:
Jumalanpalvelukset ovat messuja Seurakuntakeskuksen kirkossa alkaen klo 10. Poikkeuksena
kuitenkin 2.1.2022, jolloin on perhekirkko klo 11, 6.2.2022, jolloin on perhemessu klo 11,
20.2.2022, jolloin on sanajumalanpalvelus, 20.3.2022, jolloin on sanajumalanpalvelus,
27.3.2022, jolloin on perhemessu klo 11, 18.4.2022, jolloin on perhekirkko klo 11 sekä hiljaisen viikon tilaisuudet 11.-15.4, jotka ovat Vanhassa kirkossa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Jumalanpalvelukset ovat messuja Seurakuntakeskuksen kirkossa
alkaen klo 10. Poikkeuksena kuitenkin 2.1.2022, jolloin on perhekirkko klo 11, 6.2.2022, jolloin
on perhemessu klo 11, 20.2.2022, jolloin on sanajumalanpalvelus, 20.3.2022, jolloin on sanajumalanpalvelus, 27.3.2022, jolloin on perhemessu klo 11, 18.4.2022, jolloin on perhekirkko
klo 11 sekä hiljaisen viikon tilaisuudet 11.-15.4, jotka ovat Vanhassa kirkossa.
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KOLEHTISUUNNITELMA TAMMIKUU-HUHTIKUU 2022

KN 29.11.2021 / § 128
Kirkkohallitus (KH:n yleiskirje nro 24/2021 1.10.2021) on antanut määräyksen vuonna 2022 kannettavista
kirkkokolehdeista. Alla olevassa listauksessa lihavoidut kolehtikohteet ovat joko Kirkkohallituksen tai tuomiokapitulin määräämiä tietylle päivälle tai tietylle ajanjaksolle. Muut ovat kirkkoherran ehdottamia. Niistä valtaosa on Kirkkohallituksen suosittelemia (Kirkkohallituksen suositus).
la 1.1.

Uudenvuodenpäivä

su 2.1.

2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa
Murmanskin kirkon rakennusprojektiin. Murmanskin kirkon rakennusrahasto, Inari.

to 6.1.

Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Seurakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla
Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 9.1.

1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuoren keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite
2202. (Kirkkohallituksen suositus)

su 16.1.

2. sunnuntai loppiaisesta Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä.

su 23.1.

3. sunnuntai loppiaisesta Jeesus herättää uskon
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen neuvosto, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.

su 30.1.

4. sunnuntai loppiaisesta
Gideoneille

su 6.2.

Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää,
FI16 2089 1800 0067 75, viestikenttään ”kolehti” ja päivämäärä.

su 13.2.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa. (Tammi-maaliskuussa)

su 22.2.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen
raamatunlukumateriaalien sekä muun raamattutyön kautta. Raamatunlukijain Liitto ry, Keskikatu 12 A 6, 45100 Kouvola, FI 25 1579 3000 1327 72, viite 1504 (Kirkkohallituksen suositus)

Jeesuksen nimessä

Jeesus auttaa hädässä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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su 27.2.

Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.
Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.

ke 2.3.

Tuhkakeskiviikko
Yhteisvastuukeräykseen

su 6.3.

1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden suomalaisten auttamiseksi. Suomen Merimieskirkko ry,
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27. (Kirkkohallituksen suositus)

su 13.3.

2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Toivoa naisille -työlle Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.

su 20.3.

3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, pahan vallan voittaja
Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja identiteetin vahvistamiseen. Suomen teologinen instituutti ry, Kaisaniemenkatu 13 A 4. krs, 00100
Helsinki, FI86 1270 3000 2076 34. (Kirkkohallituksen suositus)

su 27.3.

Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Seurakuntatyön tukemiseen turkinkielisen vähemmistön parissa Bulgariassa. Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI 83 8000 1501 5451 08, viite 70014.

su 3.4.

5. paastonajan sunnuntai
Kärsimyksen sunnuntai
Kidutettujen ja sodan traumatisoimien ihmisten kuntoutukseen. Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45. (Kirkkohallituksen suositus)

su 10.4.

Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13
vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt.
Suomen Pipliaseura ry, Maistraatinportti, 2 A 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.

ma 11.4.

Hiljaisen viikon maanantai
Yhteisvastuukeräyksen

Jeesus Getsemanessa

ti 12.4.

Hiljaisen viikon tiistai
Yhteisvastuukeräyksen

Jeesus tutkittavana

ke 13.4.

Hiljaisen viikon keskiviikko
Yhteisvastuukeräyksen

Jeesus tuomitaan

to 14.4.

Kiirastorstai
Yhteisvastuukeräyksen

Pyhä ehtoollinen

pe 15.4.

Pitkäperjantai
Yhteisvastuukeräyksen

Jumalan Karitsa

(la 16.4.

Pääsiäisyö

Kristus on voittanut kuoleman)

Katumus ja paasto
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su 17.4.

Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon
tiellä. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

ma 18.4.

2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Pakolaistaustaisten kristittyjen varustamiseen lähetystyöhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n
kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI 57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset (Kirkkohallituksen suositus)

su 24.4.

1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Lähetysyhdistys Kylväjän ulkomaisten kumppanikirkkojen missionaalisuuden vahvistamiseksi. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96. Viitenumerolaskuri osoitteessa: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto hyväksyy yllä olevan Kolehtisuunnitelman.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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129 §
KOULUKURAATTORISOPIMUKSEN JATKAMINEN
KN 17.12.2020 / § 115
Liite Palvelujen ostosopimus
Nuorisotyönohjaaja Tarja Volotisen toimenkuvaan on vuosien saatossa kuulunut koulupastorina toimiminen ja siinä ominaisuudessa hän on kuulunut myös kunnan oppilashuoltoryhmään. Kahden viimeisen vuoden aikana Tarja Volotinen on työskennellyt 30-60 % virkasuhteessa ja sinä aikana pätevöitynyt sosionomi-diakoniksi. Joulukuun 2020 alusta Tarja on työskennellyt 100 % virkasuhteessa.
Tervolan kunnan sivistystoimi on lähestynyt seurakuntaa ja kysynyt mahdollisuutta ostaa koulukuraattorin palveluja seurakunnan nuorisotoimelta. Kysymyksessä olisi noin 16-20 tunnista
viikossa. Kirkkovaltuuston vielä vahvistamattomassa keskipitkän aikavälin strategiassa kasvatustyön painopisteenä on yhteistyö kunnan kanssa.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti
KN 29.11.2021/§ 129
Tervolan kunta on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun kuraattorisopimuksen puitteissa.
Kunta on esittänyt, että sopimusta voitaisiin jatkaa määräaikaisena kahdeksi vuodesi (20222023) eteenpäin vuoden 2021 ehdoin. On myös sovittu, että sopimuksen astuttua voimaan
seurakunnalla on oikeus tehdä indeksitarkistus hintaan, mikäli uudessa kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on korotus henkilöstökuluihin.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy jatkosopimuksen kuraattoripalveluiden myymisestä Tervolan kunnalle olemassa olevin ehdoin. Sopimus on määräaikainen ja kattaa vuodet
2022-2023. Valtuutetaan kirkkoherra allekirjoittamaan sopimus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että se hyväksyy jatkosopimuksen kuraattoripalveluiden myymisestä
Tervolan kunnalle olemassa olevin ehdoin. Sopimus on määräaikainen ja kattaa vuodet 20222023. Valtuutetaan kirkkoherra allekirjoittamaan sopimus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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130 §
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 lastenohjaajan-varhaisnuorisotyönohjaajan
päätoiminen osa-aikainen virka, johon sovelletaan hengellisen työn tekijän virkaehtosopimusta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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/organiTervolan seurakunta
saatio:
Tehtävä:
Lapsi- ja nuoristyönohjaaja
3801
Tehtävätunniste:
Yksikkö:
Esimiehen tehtäkirkkoherra
vänimike:
Tehtävää hoitaa:
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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoheran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle, että nykyinen lastenohjaajanvarhaisnuorisotyönohjaajan 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.
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 lastenohjaajanuorisotyönohjaajan 80 %: virka lakkautetaan päättymään 31.12.2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan 80 %: virka
lakkautetaan päättymään 31.12.2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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131 §
ASUKKAAN VALITSEMINEN MARILASTA VAPAUTUNEESEEN HUONEISTOON
KN 29.11.2021 / § 131
Marilan rivitalosta vapautuu asunto marraskuun lopussa ja asuntohakemuksia on kolme kappaletta.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se valitsee asukkaan hakemusten perusteella.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Marilan asukkaaksi valitaan vapautuneeseen asuntoon Marjatta
Selin ja varalle Laila Ojanaho. Vuokrasopimus alkaa 1.1.2022.
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132 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KN 29.11.2021 / § 132
Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 27.9.2021 – 14.11.2021, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
Taloussihteeri
-päätökset ajalta 27.9.2021 – 14.11.2021, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
diakonian viranhaltija Elina Volotisen
-päätökset ajalta 27.9.2021 – 14.11.2021, päätösluettelo
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
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HAUDANKAIVAJA/SUNTION TYÖSUHDE
KN 2.9.2020 / § 64
Abbas Al-Hajjaj on ollut 80 % työsopimussuhteessa 1.6.-30.9.2020. Varsinainen haudankaivaja
/ suntio on lomalla 12.10.-1.11.2020. Abbas on vastannut kesäkauden jumalanpalvelusten
striimauksesta ja tulisi hoitamaan tehtävän myös jatkossa.
Sari Siitonen poistui pykälien 133-134 käsittelyn ajaksi.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Abbas Al-Hajjaj palkataan toistaiseksi 60 % työsopimussuhteeseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Abbas Al-Hajjaj palkataan toistaiseksi 60 % työsopimussuhteeseen.

KN 29.11.2021 / § 133
Virkavapauksista johtuen kahden haudankaivaja/suntion toimenkuviin on jouduttu tekemään
isoja muutoksia toukokuu 2021 lähtien. Kiinteistöjen puhtaanapito on tullut mukaan työtehtäviin ja kokonaisuuden toimivaa ylläpitoa on kehitetty vuoden 2021 ajan. Vuoden 2022 alusta
muutokset jäävät pysyviksi ja työntekijöiden toimenkuvat tulevat pysyvästi muuttumaan. Toinen työntekijöistä jatkaa 80 % haudankaivaja/suntiona ja toisen nimike vaihtuu kiinteistöhoitaja/suntioksi. Työkuorman tasaamiseksi kiinteistöhoitaja/suntion työsopimussuhde tulee olla
80 %.
Sari Siitonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ja paikalle saapui hänen henkilökohtainen varajäsenensä Pirjo Hietala.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Abbas Al-Hajjaj nimike muutetaan kiinteistöhoitaja/suntioksi
1.1.2022 alkaen ja hänet palkataan toistaiseksi 80 % -työsopimussuhteeseen. Toimen vaativuus ja palkkaluokka pysyvät ennallaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Abbas Al-Hajjaj nimike muutetaan kiinteistöhoitaja/suntioksi
1.1.2022 alkaen ja hänet palkataan toistaiseksi 80 % -työsopimussuhteeseen. Toimen vaativuus ja palkkaluokka pysyvät ennallaan.
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EI JULKINEN
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TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022

KN 29.11.2021 / § 135
LIITE 1 TERVOLAN SEURAKUNTA TULO- JA MENOARVIO 2022 (säilytys kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä)
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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TALOUSTILANNE 10/2021
KN 29.11.2021 / § 136
Liite: Taloustilanne
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle tiedoksi taloustilanne 10/2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedon taloustilanteesta 10/2021 saaduksi.
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137 §
MARKUS KALLATSAN ANOMUS TYÖNOHJAUKSESTA
KN 29.11.2021/ § 137
Alla on Markus Kallatsan anomus.
Arvoisa kirkkoneuvosto,
Anon mahdollisuutta jatkaa työnohjausta vuonna 2022. Työnohjaajani olisi jatkossakin perheneuvoja, TM Marja Haapakoski Oulusta.
Työnohjaus toteutettaisiin jatkossakin noin 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 enimmillään noin 40 euroa / kerta. Laskin, että
vuonna 2022 tapaamisia ehtisi olla noin 14, joten kokonaiskustannus olisi vuodelta 2022 enimmillään noin 560 euroa.
Tervolassa 24.9.2021
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.
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Kirkkoherran esitys
Esitetään, että Markus Kallatsa voi osallistua työnohjaukseen työajallaan ja että seurakunta
korvaa työnohjauksesta koituvat matkakustannukset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Markus Kallatsa voi osallistua työnohjaukseen työajallaan ja että seurakunta korvaa työnohjauksesta koituvat matkakustannukset.
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138 §

MUUT ASIAT
Ei muita asioita

139 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoherran ilmoitukset:
- Elina Volotinen on valittu työnohjauskoulutukseen.
- Rauhanyhdistyksellä ei ole toimintaa seurakuntakeskuksessa joulukuun aikana.
- Tiedotettiin Oulun aluekeskusreksiterin toiminnasta ja taloudesta.
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Arja Heikkisen kertoi kuulumiset kirkolliskokouksesta.

140 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Taloussihteerin esitys:
Pöytäkirja päätettäneen pitää nähtävillä 30.11.2021 - 14.12.2021 kirkkoherranvirastossa sen
virallisina aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

141 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteenä

142 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:27
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tervolan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
29.11.2021

pykälä 141
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 130, 132,
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
Sähköposti:
tervola@evl.fi
Pykälät 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135

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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

8/2021

25

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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