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to 17.2.2022 klo 17
Seurakuntakoti ja Teams etäyhteys
Varsinaiset jäsenet

Kyllä Ei

Olli Luhtasela, kirkkoherra, pj
Veli-Matti Kumara, varapj
Terhi Ahokangas
Hannu Jokitalo
Anne Kariniemi
Aila Känsälä
Kaisu Muhola
Juho Nuosmaa
Petri Tervamäki
Sulo Timlin
Teija Tuomi

x

Markus Nivala, KV pj
Jukka Poikkimäki, KV vpj
Kaisa Toivoniemi,
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet

Kyllä

Anne Sormunen
Teuvo Pöllä
Jari Silver
Oiva Kankaanpää
Simo Harju
Marjo Puro
Laura Mäki-Ullakko
Jukka Tölli
Samuel Paananen
Sirpa Viljamaa

x

Ei

x
x
x

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan allekirjoitus

x
x

§2
§§ 1-

Olli Luhtasela
puheenjohtaja
§§1–5, 7-8

Juho Nuosmaa
puheenjohtaja
§6

Kaisa Toivoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkistus
Terhi Ahokangas

Hannu Jokitalo

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkistettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen
on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.2.-18.3.2022. Pöytäkirja
voidaan pyynnöstä lähettää myös sähköisesti.
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1 § Kokouksen avaus
Aloitettiin alkuhartaudella. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen,
kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille, varajäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
14.2.2022 sähköpostitse. Kokouksessa oli läsnä 8 / 11 jäsentä.
Esitys, pj

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kokouspöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Valittiin Terhi Ahokangas ja Hannu Jokitalo.

4 § Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen
Kirkkolain 25. luvun 3§:n mukaan sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen
saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla
ennakolta ilmoitettu.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle
varatun ajan.
Esitys, pj

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 18.2.-18.3.2022. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina 9-14, tiistaina 13-16.30
ja keskiviikkona 9-12.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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6 § Sievin seurakunnan kirkkoherran palkka
Ei julkinen – Julkisuuslaki 24 § 1. mom. 23 / GDPR

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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7 § Muut mahdolliset asiat
--8 § Ilmoitusasiat
Teija Tuomi saapui kokoukseen klo 17.26
Talousjohtaja
viranhaltijapäätös: diakonin käyttöoikeuksien lisääminen diakonian ja Kyläkammari -tiliin ja vanhojen
käyttöoikeuksien poistaminen
tilinpäätös: vuoden 2021 alustavan ennusteen mukaan tilinpäätöksestä tulee ylijäämäinen, uusi
tilinpäätösohje on hyväksytty virastokollegiossa 7.10.2021 ja uutta ohjeistusta noudatetaan vuoden 2021
tilinpäätöstä laadittaessa
seurakunnan siivousjärjestely on vielä kesken: talousjohtaja on kysynyt mahdollisuutta tehdä kunnan
kanssa yhteistyötä ja kunnan vastausta vielä tässä odotetaan
tammikuun 2022 verotulo oli n. 102.000,00 euroa
Kanttorilan vuokra on tarkistettu alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti lämmityskulujen osalta
Kirkkoherra
viranhaltijapäätös: lastenohjaaja Riitta Korri 100 % työajalla 1.3.-31.8.2022 saakka
6.3.2022 messu, jossa siunataan työtehtävään Jani Vähäkangas, Sanna Björkskog sekä Johanna Kiiskilä
1.5.2022 perhejumalanpalvelus, jossa saatellaan lastenohjaaja Anne Pöllä eläkkeelle
koronarajoituksia on edelleen voimassa esim. kiinteistöjen asiakaspaikoista ½ käytössä tarkoittaen, että
kirkossa 300 hlöä ja seurakuntakodilla 60 hlöä
strategiatyöskentely etenee ja kokoontumisia on ollut ja tulee olemaan sekä strategiatyöryhmällä että
yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, kotitalouksiin jaettuun kyselyyn saatiin 88 vastausta
muistutus tulevista seurakuntavaaleista, vaalilautakunta tulee kokoontumaan kevään aikana
seuraava kirkkoneuvoston kokous 22.3.2022 klo 17

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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9 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa KL 24 §:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__

