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PYKÄLÄ
§ 48

KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan puheenjohtajan pitämällä hartaudella.

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi pidettiin
hiljainen hetki edesmenneen seurakuntamestari Jouni Klintin muistolle.

§ 49

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokouksen ajasta, paikasta ja
kutsumistavasta. Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee
toimittaa jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

ESITYS

Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KJ 9:1 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu
ja päätösvaltainen. Kutsu on lähetetty 23.8.2022 kirkkoneuvoston jäsenille sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
§ 50

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maiju Tihinen ja Paula Soutukorva

§ 51

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 52

HAUTAUSMAAKATSELMUS

Valmistelija: talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen kokouksen alussa.
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että
hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan
viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1)
onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2)
onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen
toimenpiteiden kanssa;
3)
onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
ja
4)
onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Kirkkoneuvosto on asettanut kiinteistötyöryhmän, joka suorittaa hautausmaalla olevien
kiinteistöjen tarkastuksen, kiinteistötyöryhmä
laatii muistion tarkastuksesta.
Kiinteistötyöryhmän muistio annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Edellinen katselmus
on suoritettu 2.6.2021.
Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia seuraavasti: Katselmuksessa kiinnitetään huomiota lasten turvalliseen
liikkumiseen hautausmaa-alueella.
ESITYS

Kirkkoneuvosto suorittaa katselmuksen
pöytäkirjan liitteeksi erillisen pöytäkirjan.

ja

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

laatii

kirkkoneuvoston

kokouksen

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 53

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON
KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
- ei toimitettuja muistioita
Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 01.05.2022 – 31.08.2022, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
talouspäällikkö
-päätökset ajalta 01.05.2022 – 31.08.2022, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
diakonian viranhaltija Ritva Lampela
-päätökset ajalta 01.05.2022 – 31.07.2022, päätösluettelo
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan
salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia seuraavasti: Viranhaltijapäätökset voivat vaikuttaa lasten ja nuorten
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin positiivisesti.
ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 54

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO /
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 23.05.2022
Valmistelija: kirkkoherra
Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston
päätösten
täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston
päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi.
Kirkkolain 25 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole
alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä
valittaminen käy
täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi
tai jollei
viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä
täytäntöönpanoa tai määrää sitä
keskeytettäväksi.
Kirkkovaltuuston 23.05.2022 pidettyjen kokousten päätökset voidaan katsoa
täytäntöönpanokelpoisiksi.
Asialista
§ 1 Kokouksen avaus
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
§ 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
§ 5 Talousarviomuutos 01-2022
§ 6 Seurakuntavaalien äänestysalueet
§ 7 Seurakuntavaalien 2022 vaalilautakunta
§ 8 Suositus toimituspalkkioista
§ 9 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021
§ 10 Tiedoksiannot ja valtuutettujen aloitteet
§ 11 Valitusosoitus ja kokouksen päätös

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston päätökset 23.05.2022 ovat
täytäntöönpanokelpoiset.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 55

JUMALANPALVELUS– JA KOLEHTISUUNNITELMA
Valmistelija: kirkkoherra

JUMALANPALVELUS– JA KOLEHTISUUNNITELMA
4.9.2022 klo 10

13.sunnuntai helluntaista, sanajumalanpalvelus seurakuntakeskus,
kirkkokahvit

Kolehti:

Kansan Raamattuseuran
nuoriso- ja opiskelijatyölle
valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä
tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten
toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., PL 48, 08101 Lohja, FI73
2103 3800 0055 77.
11.9.2022 klo 10

14.sunnuntai helluntaista, messu, kirkko,
Muuta: Rippikoulu ilmoittautuminen
Kolehti: Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten
auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahasto, Eteläranta 8, 00130
Helsinki. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa.

18.9.2022 klo 11
kesätori

15.sunnuntai

helluntaista,

sanajumalanpalvelus,

Nahkiaismarkkinat

Kolehti: Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja
kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko
ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
25.9.2022 klo 10

16.sunnuntai helluntaista, sanajumalanpalvelus, kirkko,
kirkkokahvit
Kolehti:
Oulun hiippakunnan
ystävyyshiippakunnan
Tansanian
luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton
raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta.
MAKSATUSOHJE Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin keräämät
kolehdit maksetaan Kirkon keskusrahaston tilille FI47 8000 1000 0676 87
(DABAFIHH). Kunkin kolehdin maksamisen yhteydessä kirjoitetaan
viestikenttään alla annettujen kolehtien numero ja viimeisenä numerona
pisteen jälkeen kirjoitetaan maksavan seurakunnan käyttämä numero
Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.
25.9.2022 Nyakaton raamattukoululle. Viesti: 362000.1023200220.xxxx
(seurakunnan numero).

2.10.2022 klo 10

Mikkelinpäivä, kansanlaulu messu, kirkko
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kolehti: Sovinnon ja rauhantyöhön Suomen Lähetysseuran kautta
teemalla Rauha rakennetaan pala kerrallaan. Suomen Lähetysseura, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
9.10.2022 klo 10

Vanhusten viikon jumalanpalvelus, messu, seurakuntakeskus
Kirkkokahvit
Kolehti:

Lähetysjärjestölle.

IBAN:
FI38
BIC: DABAFIHH

16.10.2022 klo 10

Suomen
8000

Lähetysseura
1400

Danske
1611

Bank
30

19.sunnuntai helluntaista, messu, kirkko
Kolehti 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.
Muuta: rippikoulu

23.10.2022 klo 10

20.sunnuntai helluntaista, sanajumalanpalvelus, seurakuntakeskus
Kolehti: Suomen Raamattuopiston Säätiön etsivän ja evankelioivan työn
kehittämiseen. Suomen Raamattuopiston Säätiö sr, Helsingintie 10,
20700 Kauniainen, FI73 5720 2320 1095 43

30.10.2022 klo 10

21.sunnuntai helluntaista, sanajumalanpalvelus, seurakuntakeskus
kirkkokahvit
Kolehti: Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon
Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130,
viitenumeroluettelo

5.11.2022 klo 18

Pyhäinpäivän jumalanpalvelus, kirkko (kirkossa luetaan vuoden aikana
kuolleiden nimet, sytytetään kynttilät)

6.11.2022 klo 10

Uskonpuhdistuksen muistopäivä, messu, kirkko
Kolehti: Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta
teemalla Pidetään huolta yhteisestä maapallosta. Suomen Lähetysseura,
PL
56,
00241
Helsinki.
Tilitysohjeet
osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi

13.11.2022 klo 10

Valvomisen sunnuntai, sanajumalanpalvelus, seurakuntakeskus
Muuta: Isänpäivän kirkkokahvit
Kolehti: Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten
keskus ry:n kautta. Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 3201

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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20.11.2022 klo 10

Tuomiosunnuntai, sanajumalanpalvelus, seurakuntakeskus
Muuta: Rippikoulua, seurakuntavaalien äänestyspäivä. Äänestys alkaa
klo 11.
Kolehti: Medialähetys Sanansaattajien mediatyön tukemiseen Intiassa.
Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI 78 5062
0320 1903 60.

27.11.2022 klo 10

1.adventtisunnuntai, messu, kirkko
Kirkkokahvit
Kolehti: Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.

4.12.2022 klo 10

2.adventtisunnuntai, sanajumalanpalvelus, seurakuntakeskus
Kolehti: Kuurojen koulujen tukemiseksi Tansaniassa ja Eritreassa.
Kuurojen Lähetys - De Dövas Mission r.y., Tattikuja 2 A 1, 70800 Kuopio,
FI62 8000 1500 2853 59.
Muuta: Rippikoulu

6.12.2022 klo 10

Itsenäisyyspäivän
sankarihaudalla

jumalanpalvelus,

messu,

kirkko,

käynti

Juhla
Kolehti: Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton,
Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen
työhön
Veteraanivastuu
ry:n
kautta.
Veteraanivastuu
ry,
Ratamestarinkatu 9 C, PL 600, 00521 Helsinki, FI 83 1555 3000 1109 82.
11.12.2022 klo 10

3.adventtisunnuntai, sanajumalanpalvelus, seurakuntakeskus
Kolehti: Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen
Lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset. Suomen
Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi

18.12.2022 klo 10

4.adventtisunnuntai, Kauneimmat joululaulut messu, kirkko
Kirkkokahvit
Kolehti: Oman seurakunnan musiikkityöhön

18.12.2022 klo 13

Alaniemen kylätalo, kyläkirkko

24.12.2022 klo 16

Jouluaaton hartaus, kirkko

25.12.2022 klo 10

Joulupäivän sanajumalanpalvelus, kirkko
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kolehti: Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden eteen tehtävään
työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Olemme kaikki tasaarvoisia. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
26.12.2022 klo 10

Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus, seurakuntakeskus
Kolehti: Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen
Open Doors Finland ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701
Kauniainen, FI 92 5720 2320 2102 75, viite 20226.

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (khra)

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman syyskuu – joulukuu 2022.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: suunnitelma annetaan tiedoksi henkilökunnalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 56

KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN KIMMO LAISALMEN EROANOMUS
LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ

Valmistelija: kirkkoherra
Kirkkovaltuuston jäsen Kimmo Laisalmi on 21.05.2022 päiväämällään kirjeellä
pyytänyt eroa Simon seurakunnan luottamustehtävistä, kirkkovaltuustosta ja valtuuston
varapuheenjohtajuudesta.
Kirkkolain 23. luvun 4 § 2 mom. mukaan luottamushenkilö voi saada eron
luottamustoimesta pätevästä syystä. Anomuksessaan Laisalmi on ilmoittanut perusteiksi
henkilökohteiset syyt. Kuitenkin mainitun lain 23. luvun 7 § 1 mom. mukaisesti hän pysyy
toimielimen jäsenenä päätöksen lainvoimaiseksi tulemiseen saakka.
Edelleen kirkkolain 23. luvun 6 § 1 mom. mukaisesti tehtävästä vapauttamisesta päättää
se toimielin, jonka jäsen Laisalmi on.
LIITE

Kimmo Laisalmen eroanomus

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) myöntäisi eron Kimmo Laisalmelle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajuudesta
2) merkitsisi kirkkovaltuuston 1. varajäsenen Ilkka Aalton varsinaiseksi jäseneksi
3) valitsee varapuheenjohtajan.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 12

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
§ 57

VAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN HELENA HAMARIN ERONPYYNTÖ
Valmistelija: kirkkoherra
Vaalilautakunnan varsinainen jäsen Helena Hamari on sähköpostilla 11.8.2022
ilmoittanut ryhtyvänsä ehdokkaaksi kirkollisvaaleissa. Helena Hamari on keskustellut
tilanteesta ja esittää, että Tarja Leskinen nimettäisiin varsinaiseksi jäseneksi ja
varajäseneksi Anu Veittikoski.
Kirkkovaltuusto
seuraavasti:

on kokouksessaan 23.5.2022 § 7 asettanut vaalilautakunnan

vaalilautakunnan puheenjohtaja
jäsen
Eero Halttu
Helena Hamari
Raakel Marttila
Martti Ruotsalainen
Ari Ylikärppä

Helvi Hamari
varajäsen
Aila Hiltula
Tarja Leskinen
Raimo Simoska
Martti Rivinoja
Seppo Knihtilä

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) myöntäisi eron Helena Hamarille vaalilautakunnan jäsenyydestä
2) valitsisi Helena Hamarin tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tarja Leskisen ja hänen
varajäseneksi Anu Veittikosken,
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 13

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
§ 58

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 31.07.2022
Valmistelija: talouspäällikkö
Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.–31.07.2022
57.551,41 euroa. Puun myyntituloja 77.222,41 euroa.
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Poistot

osoittaa ylijäämäksi

101.504,11 €
- 368.026,23 €
- 266.522,12 €
104.783,75 €
- 47.232,34 €

Verotuloista on toteutunut:
- kirkollisverotuloja 373.512,08 €
- valtionrahoitus
34.055,00 €.
Toteuman kaudella investointeja 1.753,96 €, hautausmaan kortteli/osasto.
Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on 55.045,84 €.
LIITE

Toteumavertailu työmuodoittain

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp)
Talousarvion toteuma 1.1.– 31.07.2022 todetaan tietoon saatetuksi ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 14

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
§ 59

KIRKOLLISVEROPROSENTTI 2023
Valmistelija: talouspäällikkö
Seurakunnan tuloveroprosentti on nostettu 1,50 prosentista 1,65 prosenttiin 1.1.2016
alkaen.
Valtionvarainministeriön vero-osaston asiantuntijat ovat informoineet seurakuntia
soteuudistuksen aiheuttamasta kirkollisveron alentamispaineesta. Simon seurakunnan
alentamispaine olisi 0,05 prosenttia eli veroprosentti 1,60.
Laskelman, huhtikuu 2022, mukaan seuraavasti:
Uusi kirkollisvero
597.981 €
Uusi kirkollisvero muutos €
12.237 €
Uusi kirkollisvero muutos %
2,1 %
Uusi kirkollisvero-kirkollisvero sote
- 18.687 €
Kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana
tilikaudet ovat alijäämäisiä seuraavasti:
vuosi 2022
- 74.916,20 €
vuosi 2023
-107.374,00 €
vuosi 2024
-114.843,00 €
Talousstrategian tavoitteena on pitää kirkollisveroprosentti 1,65, talous pyritään
sopeuttamaan 1,65 prosentin tasolle.

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto
vuodelle 2023.
PÄÄTÖS

esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan

tuloveroprosentiksi

1,65

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 15

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
§ 60

SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ UUDISTAMINEN
Valmistelija: talouspäällikkö
Seurakunnan taloussääntömallin päivitys
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä
kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja
sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä
tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Nykyinen seurakunnan taloussääntömalli hyväksyttiin viisi vuotta sitten vuonna 2017.
Silloin malleihin päivitettiin lakimuutokset sekä huomioitiin seurakuntatalouden ja
Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja
kirkon laintarkastustoimikunta antoivat tuolloin malleista lausunnot.
Vuoden 2017 taloussääntömalli on nyt päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja
kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisiksi. Muutoksia malleihin aiheuttaa
rahankeräyslaki (863/2019) ja kirkkohallituksen uudet taloushallinnon ohjeet, jotka
virastokollegio hyväksyi 17.6.2020. Uusi tilinpäätösohje hyväksyttiin virastokollegiossa
7.10.2021.
Taloussääntömalliluonnoksia
käsiteltiin
kirjanpitoasioiden
neuvottelukunnassa. Mallit valmisteltiin asiantuntijayhteistyössä kirkkohallituksessa.
Virastokollegio hyväksyi ohjeet 28.4.2022.
Taloussääntömalleja on päivitetty laajasti. Malleissa on linkit ohjeisiin, joihin viitataan.
Uusina asioina malleihin on lisätty maksu- ja luottokortit (8 §) sekä vieraanvaraisuus ja
lahjat (28 §).
Malleihin tehdyt muutokset on merkitty punaisella.
Kirkkohallitus Pekka Huokuna kansliapäällikkö Pirjo Pihlaja kirkkoneuvos
Ote-Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2022 12.5.2022
Simon seurakunnan taloussääntö on edellisen kerran uudistettu ja vahvistettu
kirkkovaltuustossa 8.11.2017 § 27 ja se on astunut voimaan 01.01.2018.

LIITE

Simon seurakunnan taloussääntö, arkistotunnus 0.1.7:1

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle
taloussäännön vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS

liitteen

mukaisen

seurakunnan

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 16

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 17

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
§ 61

HAUTAUSMAAN OSASTO 4, RIVIT 6 - 10 LOPPUKATSELMUS
Valmistelija: talouspäällikkö
Hautausmaan osaston/korttelin, rivit 6 – 10, avaukseen ja tiestön tekoon on tilikaudella
2021 investointiosassa varattu määrärahaa yhteensä 30.000,00 €.
KN 9.6.2021 § 55
Hautausmaan uuden korttelin avaus ja tiestön teko suoritetaan syksyllä 2021.
Suunnittelu ja valvontatöihin on lupautunut Arkkitehtuuritoimisto Jari Miettunen. Urakka
kilpailutetaan ja kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijan elokuussa. Työ toteutetaan
hautausmaan hiljaisempana aikana syys-lokakuussa 2021.
KN 11.8.2021 § 71
Urakoitsijaksi on valittu Kumatra Oy.
Hautakortteli, tiet, valaisimet ja vesipisteet saatiin valmiiksi ennen talven tuloa vuonna
2021. Loppukatselmus, vastaanotto- ja kasvuunlähtötarkastus sovittiin tehtäväksi
kesällä 2022.
Hautausmaan osaston, rivit 6 – 10, loppukatselmus on suoritettu 27.6.2022, liite.
Katselmuksessa havaitut korjaustarpeet on suoritettu 3.8.2022 mennessä.
Seurakunnan taseessa on keskeneräiset työt ja hankinnat -tili koskien ko. hanketta,
saldo 32.207,48 €, valmis työ siirretään taseen tilille 106300 Hautaustoimen kiinteät
rakenteet. Kirkkovaltuuston 03.12.2020 § 27 poistosuunnitelma/tasapoistoperiaate,
poistoaika 5 vuotta.

LIITE

Hautausmaan pintatyöt pöytäkirja, vastaanotto- ja kasvuunlähtötarkastus
Poistolaskelma

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) hyväksyy hautausmaan osaston, rivit 6 – 10, kokonaiskustannuksen 32.207,48 €
2) hyväksyy siirron taseen tilille 106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet
3) vahvistaa poistoajan alkamaan 1.8.2022, poistoaika 5 vuotta
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 18

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
§ 62

HAUTAUSMAAN OSASTO 4, RIVIT 6 - 10 KÄYTTÖSUUNNITELMA
Valmistelija: talouspäällikkö
Hautausmaan osasto 4, rivit 6 – 10, hautapaikat, tiet, valaisimet ja vesipisteet ovat
valmistuneet loppuvuodesta 2021.
Rivit 6-10 käsittää uusia paikkoja: arkkuhautapaikkoja 191 kappaletta ja
uurnahautapaikkoja 60 kappaletta. Arkkuhautapaikat ovat 1,4 m leveitä ja
uurnahautapaikat ovat 0,6 m. Kaikki haudat ovat nurmipintaisia eikä reunakiviä sallita.
Nurmipinta pidetään tasaisena, hautakumpuja ei sallita, seurakunta hoitaa nurmen
leikkuun ja kasvatuksen koko alueella.
Seurakunta ei asenna hautamuistomerkille aluskiveä. Kaikki hautamuistomerkit tulee
tapittaa aluskiveen. Omaiset voivat laittaa multa-alueen kiven eteen ja istuttaa
yksivuotisia eli kesäkukkia tai monivuotisia eli perennoja tai kukkivia sipulikasveja.
Puuvartisia monivuotisia pensaita ja puita omaiset eivät saa haudoille istuttaa.
Hautausmaan osasto 4 alueella tulee noudattaa voimassa olevaa kirkkolakia ja järjestystä
sekä
Simon
seurakunnan
hautaustoimen
ohjesääntöä
ja
käyttösuunnitelmaa.
Seurakunnan uurnalehto sijaitsee samalla osastolla rivillä 5.

LIITE

Käyttösuunnitelma hautausmaan osasto 4, rivit 6 - 10

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia seuraavasti: Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota lasten
turvalliseen liikkumiseen hautausmaa-alueella.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS

liitteen

mukaisen

käyttösuunnitelman

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 19

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ
§ 63

HAUTASIJAN TAKAISINLUOVUTUS
Valmistelija: talouspäällikkö
Hautausmaan osasto 1, rivi 12, hautapaikat 86 – 90 yhteensä viisi (5) sijaa luovutetaan
seurakunnalle takaisin kolme (3) sijaa. Takaisin luovutetaan sijat 86 ja 89-90.
Hautapaikka osasto 1, rivi 12, hautapaikat 87-88 (2 sijaa) laaditaan uusi hautakirja,
joka on voimassa 31.12.2073 asti.

LIITE

Perikunnan kirje 23.4.2022, Kuuselan suvun hautapaikat

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto hyväksyy takaisinluovutuksen. Jäljelle jäävästä kahdesta sijasta 87-88
laaditaan uusi hautakirja, hautaoikeus 50 vuotta.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: päätös annetaan haudanhaltijalle ja toimistosihteerille

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ
§ 64

NORDEA PANKIN LAINAN PÄÄTTYMINEN JA TILIN LOPETUS
Valmistelija: talouspäällikkö
Simon seurakunnan Nordea pankin lainan viimeinen erä on maksettu 1.7.2022.
Seurakunta on avannut käyttötilin lainanhoitoon.
Tilin IBAN: FI63 1337 3000 1056 31
BIC: NDEAFIHH
Seurakunta lopettaa käyttötilin ja asiakassuhteen Nordea pankkiin.

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto lopettaa Nordean yritystilin ja -asiakkuuden, tili FI63 1337 3000 1056
61, ja valtuuttaa talouspäällikkö Teija Onkalon allekirjoittamaan tilinlopetus asiapaperit.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: päätös annetaan Nordea pankille ja talouspäällikölle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto
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PYKÄLÄ
§ 65

KATRINA-OHJELMALLE PANKKITILIN AVAUS JA MAKSUVÄLITYSPALVELU
Valmistelija: talouspäällikkö
Simon seurakunta on päättänyt hankkia Katrina-ohjelman. Katrina-ohjelma sisältää
mm. ilmoittautumisen ja verkkomaksun. Kipa-yhteyttä varten tulee seurakunnalla olla
pankkitili, jossa ei ole viitepalvelua päällä, koska verkkomaksut eivät kierrä reskontran
kautta. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail
Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.
Seurakunnalla ei ole pankkitiliä käytössä, jossa ei olisi viitepalvelua päällä.
Seurakunnan tulee avata uusi tili. Seurakunnan muu maksuliikenne hoidetaan
osuuspankin kautta, joten tilin avaus kannattaa tehdä osuuspankissa.
Seurakunnalla ei ole sopimusta Paytrail Oyj:n kanssa.

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Teija Onkalon avaamaan ja allekirjoittamaan
uuden tilin osuuspankissa sekä aktivoimaan Paytrail Oyj:n Kauppiaspaneelissa
sopimuksen seurakunnan puolesta.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: päätös annetaan osuuspankille ja talouspäällikölle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PYKÄLÄ
§ 66

TIEDOKSIANNOT
•
•
•
•
•
•

Seurakunnan kuukausiraportit, liite
Rippikoulu 2023
Yhteistyösopimuksen irtisanominen Tervolan seurakunnan kanssa
Salkkuraportit 30.6.2022
Kirkkovaltuuston kokoukset 12.9. ja 30.11.2022 klo 18.00 seurakuntakeskus
Kirkkoneuvoston kokoukset 3.11. ja 16.11.2022 klo 18.00 seurakuntakeskus

ESITYS (khra)
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

ESITYS

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 02.09. – 19.09.2022 ma - to klo 09-12 välisenä
aikana taloustoimistossa.
Pöytäkirja nähtävillä ilman liitteitä seurakunnan nettisivuilla
www.simonseurakunta.fi>Osallistu>Päätöksenteko>Hallinnon pöytäkirjat

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 68

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSEN HAKU

ESITYS

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset ovat kokouksen pöytäkirjan liitteenä,
KL:n 24 luvun 10 §:n mukaisesti.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:09.
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PYKÄLÄ
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 31.8.2022 § 68

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta
eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan
mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 54, 56-62, 66
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 49, 52, 53, 55, 63-65, 67
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä
on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan,
joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista
viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25
§:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
– 150 000 € (rakennusurakat);
– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Simon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Simontie 6, 95200 SIMO
Postiosoite: Simontie 6, 95200 SIMO
Sähköposti: simon.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 49, 52, 53, 55, 63-65, 67
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 26

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

31.08.2022
Simoniemen seurakuntatalo

PYKÄLÄ

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Simon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Simontie 6, 95200 SIMO
Postiosoite: Simontie 6, 95200 SIMO
Sähköposti: simon.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön
päätöksestä
tai muusta
hankintamenettelyssä
tehdystä
ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
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