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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
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x

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

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet

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

Kyllä

Ei

x
x
x
x
x

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan allekirjoitus

§ 11
§§ 10-20

Olli Luhtasela
puheenjohtaja

Kaisa Toivoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkistus

Aila Känsälä
Veli-Matti Kumara
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkistettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen
on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.3.-23.4.2022. Pöytäkirja
voidaan pyynnöstä lähettää myös sähköisesti.
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10 § Kokouksen avaus
Aloitettiin alkuhartaudella. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
11 § 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
17.3.2022 sähköpostitse. Kokouksessa oli läsnä 7 / 11 jäsentä.
Esitys, pj

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin.

12 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anne
Kariniemi ja Aila Känsälä.
Esitys, pj

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

Päätös:

Valittiin Aila Känsälä ja Veli-Matti Kumara.

13 § 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 23.3.-23.4.2022. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina 9–14, tiistaina 13-16.30
ja keskiviikkona 9-12.

Päätös:

Hyväksyttiin.

14 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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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.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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Lahjoitus Ukrainan sodassa kärsineiden auttamiseksi
Venäjä aloitti torstaina 24.2.2022 sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Sotatoimet Ukrainassa ovat jatkuneet
yli kolme viikkoa, jonka tuloksena maassa on tällä hetkellä valtava inhimillinen ja materiaalinen kriisi. Myös
miljoonat ihmiset ovat lähteneet sotaa pakoon Ukrainan rajojen ulkopuolelle. Kirkon Ulkomaanavulla (KUA)
on käynnissä hätäapukeräys Ukrainaan. KUA kanavoi apua eurooppalaisten kumppanien (mm. HIA - Hungarian
Interchurch Aid) kautta, jotta avun perille saanti on mahdollisimman tehokasta. Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli on rohkaissut alueensa seurakuntia lahjoitusten antamiseen. Esitetään, että Sievin seurakunta
osallistuu avun antamiseen ja lahjoittaa kertaluontoisen 1500 euron hätäavun Kirkon ulkomaanavun kautta
Ukrainan sodassa kärsineiden auttamiseksi.

Esitys, khra

Päätetään myöntää Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräykseen 1500 euron lahjoitus käytettäväksi Ukrainan
sodassa kärsineiden auttamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__

SIEVIN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

17 §

PÖYTÄKIRJA 01/2022
22.3.2022

Sivu 5 / 7

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.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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18 § Muut mahdolliset asiat
-19 § Ilmoitusasiat
–
–
–

Kolehtisuunnitelmaa muutettiin 20.3.2022 osalta kohdennettavaksi hätäapukeräykseen Ukrainan sodasta kärsiville
Kirkon ulkomaanavun kautta.
verotulotilanne
hartauksia pyritään pitämään palvelutaloissa

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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20 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa KL 24 §:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__

