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Markus Nivala
puheenjohtaja

Kaisa Toivoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Terhi Ahokangas
Hannu Jokitalo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.5.23.6.2022.
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1 § Kokouksen avaus

Aloitettiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5 mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta sekä kutsu on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu on lähetetty 16.5.2022
KL7:4 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Kokouksessa oli läsnä 14/19 jäsentä.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Terhi Ahokangas ja Hannu Jokitalo.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan heti kokouksen päätteeksi.

Päätös:

Valittiin Terhi Ahokangas ja Hannu Jokitalo.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Kokouskutsussa oleva asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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5 § Tilinpäätös 2021
Ote KN PTK 22.3.2022
15 § Tilinpäätös 2021
(KJ15:5 ja 9) Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun
loppuun mennessä.
Uusi tilinpäätösohje on hyväksytty virastokollegiossa 7.10.2021. Sievin seurakunnan
tilinpäätös on laadittu tätä ohjetta noudattaen. Tavoitteena on yhdenmukaistaa
tilinpäätökset rakenteeltaan ja pääosin sisällöltään. Uutena asiana on seurakuntatalouden
tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden valossa. Työalojen toimintakertomukset
ovat referoituina tilinpäätöksessä ja kokonaiset versiot ovat erillisenä tiedostona esityslistan
liitteenä.
Sievin seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa 76.651,70 euron ylijäämää.
Toiminta alkoi käynnistyä koronarajoituksia noudattaen ja toimintatuotot kasvoivat n.
14.000,00 eurolla vuoteen 2020 verrattuna, ollen 108.882,94 euroa ja toimintakulut
kasvoivat n. 49.000,00 euroa vuoteen 2020 verrattuna, ollen 887.650,00 euroa.
Henkilöstökulut olivat toimintavuonna 497.354,28 euroa (446.101,37 €/2020).
Kirkollisverotulo oli 900.592,14 € (925.701,99 €/2020). Vuoden 2021 talousarviossa
kirkollisveroennuste oli 915.000,00 €, josta jäätiin n. 14.500,00 €. Valtionrahoitusta saatiin
95.964,00 € (96.204,00 €/2020), Vuoden 2021 talousarviossa valtionrahoituksen ennuste
oli 96.000,00 €, josta jäätiin 36,00 €.
Vuosikatteen määrä oli 127.068,79 €, joka riitti hyvin kattamaan tilikauden poistot ja
lainan lyhennyksen.
Hautainhoitorahasto hoidetaan erillisenä taseyksikkönä ja esitetään osana
seurakuntatalouden tilinpäätöstä. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää
5.936,32 €. Taseen loppusumma on 61.807,82 €.
Esitys, tja

Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy seurakunnan tilikauden 2021 ylijäämäisen tuloksen 76.651,70 € siirrettäväksi
taseen yli-/alijäämätilille;
2) hyväksyy hautainhoitorahaston tilikauden 2021 ylijäämäisen tuloksen 5.936,32 €
siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille;
3) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021 Kj. 15:5 mukaisesti ja jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Päätös

1) Hyväksyttiin.
2) Hyväksyttiin.
3) Hyväksyttiin.
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Sievin seurakunnan
1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
2. hautainhoitorahaston tilinpäätöksen sekä
3. myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille

Päätös

1. Vahvistettiin.
2. Vahvistettiin.
3. Myönnettiin.
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6 § Seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
Ote KN PTK 02/2022 / 22.3.2022
17 §

Seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan seurakuntaan
kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.
Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit
järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 20.11.2022.
Seurakuntavaalit aloitetaan jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään kello 11, ja
päätetään samana päivänä kello 20. Seurakuntavaaleissa saa äänestää ennakkoon. Vaalien
ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan,
johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta
varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä, vaalilautakunnan
varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa
sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. (KL 23:19,4) Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL
23:2,1).
Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että
toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunnan on laadittava äänioikeutettujen luettelo. Vaalilautakunnan tulee kirkon
vaalijärjestyksen (416/2014) mukaan 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa:
1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot;
2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja päättää muista
ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laatia ennakkoäänestystä koskeva kuulutus;
3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä, jollei
niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä;
4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita huolehtimaan
ennakkoäänten laskennasta jäljempänä (KVJ 2:22 ja KVJ 2:47,2) momentissa säädetyllä
tavalla.
Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Esitys, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1) asettaa seurakuntavaalien vaalilautakunnan viimeistään 31.5.2022
2) valitsee siihen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan
jäsenten keskuudesta.
3) päättää, ettei seurakunnan aluetta jaeta äänestysalueisiin

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. asettaa seurakuntavaalien vaalilautakunnan
2. nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet
3. päättää, ettei seurakunnan aluetta jaeta äänestysalueisiin

Päätös

1. Kirkkovaltuusto päätti asettaa Sievin seurakunnalle vaalilautakunnan.
2. Nimettiin vaalilautakunnan
varsinaiset jäsenet ja puheenjohtaja:
Heikki Kankaanpää, puheenjohtaja
Hanna Järvi
Arto Aspfors
Anne Seppä
Janne Pärkkä
varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
Eino Seppä
Maila Niskanen
Arvi Huhtamäki
Merja Jokitalo
Tarmo Leppälä
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7 § Kirkkovaltuuston varsinaisen jäsenen paikan täyttämättä jättäminen
Sievin seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen Elvi Hautala on kuollut 24.3.2022.
(KL 23:7) Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Vaalilista II Kristillisten perusarvojen puolesta ehdokaslistalla ei ole varajäseniä, josta voitaisiin
kutsua varsinaiseksi jäseneksi.
Esitys, pj

Todetaan, ettei Elvi Hautalan tilalle voida ketään kutsua Vaalilista II:lta Kristillisten
perusarvojen puolesta, joten kirkkovaltuuston paikka jää loppukaudeksi täyttämättä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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8 § Muut esille tulevat asiat
Anne Sormunen toivoi, että viime vuonna järjestetty riparilauluilta otettaisiin uusiksi myös tänä
vuonna.
9 § Tiedoksiantoasiat
- Helatorstaina 26.5.2022 klo 10 Sievin kirkossa saarnaa Oulun hiippakunnan
ystävyyshiippakunnan piispa Andrew Gulle ja saarnan tulkkina toimii Raudaskylän kristillisen
opiston rehtori Pekka Härkönen.
- Helatorstaina Oulun tuomiokirkossa Sanna Björkskog saa diakonia vihkimyksen
- verotulokertymä 04.2022 on n. 335.400 €
- WASH -palvelut on aloittanut siivouksen palveluntuottajana huhtikuun lopulla
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10 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 §:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.
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