SIEVIN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 01/2021

Kirkkoneuvosto

16.2.2021

Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla olleet
jäsenet

saapui klo 17.15

Sivu 1/10

ti 16.2.2021 klo 17.00
Seurakuntakoti
Varsinaiset jäsenet

Kyllä Ei

Ville Järvinen, 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
x
x
x
x
x

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

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

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan allekirjoitus

Katso § 2
§§1-14
Ville Järvinen
puheenjohtaja

Kaisa Toivoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkistus
Terhi Ahokangas
Juho Nuosmaa
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkistettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen
on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.2.-3.3.2021.
Koronapandemian aikana pöytäkirja voidaan pyydettäessä lähettää
sähköpostilla tai tavallisen postin kautta.

SIEVIN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 01/2021
16.2.2021

Sivu 2 / 10

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
11.2.2021 sähköpostitse sekä täydennettynä 12.2.2021. Kokouksessa oli läsnä 10 / 11 jäsentä.
Esitys pj:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Terhi
Ahokangas ja Juho Nuosmaa.
Esitys, pj:

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

Päätös:

Valittiin Terhi Ahokangas ja Juho Nuosmaa.

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 17.2.-3.3.2021. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina 9-14, tiistaina 13-16.30 ja
keskiviikkona 9-12. Koronaepidemian vuoksi kirkkoherranvirasto palvelee pääsääntöisesti vain puhelimitse.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, pj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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6 § Seurakunnalle vastaanotetun testamentin käsittely
[Salainen, sisältää henkilöön liittyviä tietoja]
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7 § Palvelusopimus Viria Security Oy:n kanssa
IT-aluekeskus luopuu kameratallentimesta Ylivieskan seurakunnan palvelintiloissa. Tallentimien leasing-aika
on päättynyt vuoden 2020 loppuun, laitteille haettu ja saatu 3kk jatkovuokra siirtymäajaksi. Toimenpide
liittyy palvelintilojentyhjennys päätökseen, kameratallennin on viimeisiä tiloista poistettavia laitteita. Palvelun
IT-aluekeskuksen laitteelta tuotti Viria Security Oy. Seurakunnat voivat siirtyä Viria Security Oy:n kokonaan
tuottamaan palveluun tai rakentaa oman järjestelmän valitsemansa yhteistyökumppanin kanssa. Huomioitavaa
on kuitenkin, että vakuutusmaksujen alennusehdoissa on vaatimuksia, jotka tulee huomioida, jos
vakuutuksista haluaa jatkossakin alennuksia.
Viria Security Oy:n palveluun voidaan viedä kaikki nykyisessä järjestelmässä olevat kamerat, siirtotyöstä ei
laskuteta. Viria Security Oy laskuttaa järjestelmään liitetystä kameroista ja palveluista 228,20 € / kk. Kameran
rikkoontuessa oma kamera korvataan Viria Security Oy:n palvelukameralla. Tällöin maksetaan järjestelmään
liitetystä kamerasta + palvelukameran kk-maksu. Hinta riippuu valitun kameran ominaisuuksista.
Palvelukameran rikkoontuessa kamera vaihdetaan veloituksetta ja nopeasti toimivaan uuteen kameraan, eikä
esim. takuuhuoltoprosesseja tarvitse odottaa.
Kameran voi hankkia myös omaksi joko kertainvestointina Virialta tai muulta toimittajalta, jolloin uuden
kameran malli täytyy hyväksyttää Virialla, jotta kamera teknisesti on mahdollista liittää järjestelmään.
Sopimuskausi on 4 vuotta.
Esitys, tja

Kirkkoneuvosto hyväksyy palvelusopimuksen Viria Security Oy:n kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa
talousjohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin.
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8 § Seurakunnan jätehuoltoyhtiön valinta
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia
Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon
ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksena on, että
kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025
mennessä.
Sievin seurakunnalla on ollut laadittuna ja voimassa kirkon ympäristödiplomi vuosina 2014-2018, johon on
kuulunut yhtenä lukuna jätehuollon järjestäminen ja siihen olennaisena osana jätteiden kierrätys.
Resurssipulan ja rahatilanteen vuoksi sitä ei ole vuonna 2018 otettu uusittavaksi, mutta joka joudutaan
ottamaan tulevina vuosina laadittavaksi.
Sievin seurakunnan jätehuolto on jouduttu jakamaan tällä hetkellä kolmen eri yrityksen kesken Koskiräme Oy,
Kone- ja Energia Valtonen Oy ja Vestia Oy. Jakauma johtuu mm. siitä, että seurakunnalla on käytössä
vanhanmallisia ns. 3- ja 6-luukkuisia jäteastioita, joiden tyhjentäminen on tullut ongelmalliseksi ja ovat myös jo
turvallisuusriski, eikä kaikki yritykset tarjoa niiden osalta enää tyhjennystä.
Seurakuntamestarin sijaisuutta hoitava Johanna Kiiskilä on kiinnittänyt huomiota myös jätteiden kierrätykseen
ja kuinka se on järjestettävissä meidän omassa seurakunnassa. Tällä hetkellä lähes kaikki jäte on sekajätettä,
jonka käsittely on myös hinnaltaan kallein. Jätehuollon vuosikustannukset ovat olleet 10,5-12,0te/vuosi.
Seurakuntamestari ja talousjohtaja ovat käyneet läpi kaikki nykyiset jätepisteet, mahdolliset uudet/tulevat
jätepisteet, kierrätys- ja lajittelumahdollisuudet sekä laskeneet oletetun tarpeen jäteastioiden määrälle sekä
kokoluokille. Tarjoukset päädyttiin kysymään Sievin alueella toimivilta Remeo Oy:ltä sekä Vestia Oy:ltä, koska
heillä on kokonaisvaltaisen jätteenkäsittelyn kannalta kaikki se palvelu, mitä seurakunnalta jätettä kertyy eri
muodoissa ja miten haluamme kierrätyksen ja jätteen käsittelyn tapahtuvan. Molempien yritysten
yhteyshenkilöt ovat käyneet paikan päällä tutustumassa nykyisiin jätejärjestelyihimme ja -paikkoihin.
Talousjohtaja lähetti tarjouspyynnöt oheisen liitteen mukaisilla laskennallisilla tiedoilla per vuosi (poltettava,
metalli, lasi, maatuva, muovi, pahvi, paperi sekä maatuva jäte sekä lisäksi koot ja kappalemäärät tarvittavista
jäteastioista), jotta saadaan vertailukelpoinen laskelma jätehuollon kuluista vuositasolla (liite 1). Yrityksiltä
saapui liitteiden 2-3 mukaiset sisällöiltään yhteneväiset tarjoukset.
Esitys, tja

Saatujen tarjousten perusteella edullisimman tarjouksen teki Vestia Oy.
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan jätehuoltoyhtiöksi Vestia Oy:n.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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9 § Seurakunnan edustajien valinta Kalajoen rovastikunnan kasvatus-, diakonia- ja lähetystoimikuntiin 2021-2022
Kalajoen rovastikunnassa toimivat kasvatus-, diakonia- ja lähetystyön toimikunnat, joissa jokaisella
rovastikunnan seurakunnalla on omat edustajat. Toimikuntien toimintakausi on 4 vuotta, ja nyt on menossa
kausi 2019-2022. Seurakunnassamme ei kuitenkaan ole tehty virallista päätöstä Sievin seurakunnan
edustajista. Näin ollen päätös on tarpeen tehdä loppukaudeksi 2021-2022.
Virallisia jäseniä valitaan jokaisesta seurakunnasta yksi ja sen lisäksi varajäsen. Kelpoisia ovat:
 Kasvatustoimikuntaan kasvatuksen viran- tai toimenhaltijat, myös kasvatustyöstä vastaava pappi
 Diakoniatoimikuntaan diakonian viranhaltijat
 Lähetystoimikuntaan seurakunnan lähetyssihteeri tai esim. lähetysvastuuryhmän tai johtokunnan
jäsen
Esitys, pj

Sievin seurakunnan edustajat nimetään seuraavasti:
 Kasvatustoimikunta: nuorisotyönohjaaja Jani Vähäkangas, ei varajäsentä.
 Diakoniatoimikunta: diakonissa Kaarina Torvi, ei varajäsentä.
 Lähetystoimikunta: lähetyssihteeri Piia Kallio. Varajäsenenä lähetystyön vastuuryhmän puheenjohtaja
(Tällä hetkellä Anne Takanen).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__
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10 § Kiinteistökatselmuksen raportti
Kiinteistökatselmus suoritettiin syksyn 2020 aikana. Ohessa liitteenä katselmuksesta laadittu taulukko
mainittuine huomioineen.
Esitys, tja

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tarkastuspöytäkirja exel-taulukon.

Päätös

Kiinteistökatselmus merkittiin tiedoksi ja työstettäväksi toimenpiteitä varten.
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11 § Tietosuojavastaavan nimeäminen 1.3.2021 alkaen
Sievin seurakunta on ostanut tietosuojavastaavan palvelut Kokkolan seurakuntayhtymältä aikavälille 1.3.2020
– 28.2.2021. Kustannusten on arvioitu edeltävän 1.3.2019 – 28.2.2020 kauden perusteella olevan 0,15 €
seurakuntalaista kohti.
Oulun aluekeskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnalla on mahdollisuus ostaa tietosuojavastaavan
palvelut Oulun seurakuntayhtymältä. Oulun seurakuntayhtymän tarjoaman palvelun kustannukset ovat 0,05 €
seurakuntalaista kohti. Sopimusluonnos liitteenä.
Esitys, pj

Sievin seurakunta tekee sopimuksen tietosuojavastaavan palveluista 1.3.2021 alkaen Oulun
seurakuntayhtymän kanssa, ja sitoutuu nimeämään Oulun seurakuntayhtymän valitseman henkilön
tietosuojavastaavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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12 § Muut mahdolliset asiat
keskusteltiin diakonian sijaisjärjestelystä kesälle 2021
13 § Ilmoitusasiat
-

viranhaltijapäätökset: Hautausmaa-/kiinteistötyöntekijän palkkaaminen palkkatuella
kirkollisverotulo tammikuu 2021 oli 98.712,21 euroa
virkavapaajaksot
kirkkoneuvoston ja –valtuuston kokouspöytäkirjat liitetty seurakunnan nettisivuille vuodesta 2020 alkaen
keskusteltiin some-etiketistä
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14 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa KL 24§:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__

