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§ 11

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston pj ja
kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu (KJ 8:5).
Kirkkoherra pitää alkuhartauden.

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Vs. kirkkoherra Pauli Kivioja piti alkuhartauden, virsi 484, Jesaja 63:7-9 ja rukous.

§ 12

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu,
valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KL 7:4 (Kirkkolaki)
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5 (Kirkkojärjestys)
Kokouksesta on postitettu 09. toukokuuta 2019 kullekin jäsenelle kirjallinen kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 09.05.2019 – 22.05.2019.

PÄÄTÖS
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kalevi Kestilä ja Ulla Korva,
jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

§ 14

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS
Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 15

TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTMINEN
TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2018
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen eli tasekirjan vahvistamista.
Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 03.04.2019.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

LIITTEET

Tasekirja 2018
Tilintarkastuskertomus

Kirkkoneuvosto 27.3.2019 §31
§ 31
TILINPÄÄTÖS 2018
Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen eli tasekirjan käsittely,
sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.
Tilinpäätös on muotosidonnainen. Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään mm.
Talouspäällikön johtosäännössä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä,
taloussäännössä ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Kirkkohallitus on antanut
täsmentäviä ohjeita tilinpäätöksen sisällöstä ja esittämistavasta.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle viipymättä sen valmistuttua.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista.
Asiakirjat arkistoidaan seuraavasti:
Tasekirja
2.2.1.A, arkistointi pysyvästi
Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat
2.2.1.B. arkistointi 10 vuotta
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2018 tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi seuraavaa.
Tilikauden tulos oli - 32.322,28 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2018 alijäämäksi
kirjataan 32.322,28 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille
”Tilikauden yli-/alijäämä”.
Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 817.873,91 euroa.
Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu
hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen.
Hautainhoitorahaston tilikauden tulos – 118,02 euroa, joka siirretään
taseen oman pääoman tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä”.
LIITE
Tasekirja 2018
ESITYS (tp)
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2018 tilinpäätös.
Pyydetään tilintarkastajaa suorittamaan vuoden 2018 tilien ja hallinnon tarkastus.
Kirkkoneuvosto 27.3.2019 §31
PÄÄTÖS
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §43
§ 43
TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018
Vuoden 2018 tilintarkastus on suoritettu 03.04.2019. Tarkastuksesta on
laadittu tilintarkastuskertomus.
Muistio tilintarkastuksesta ja vahvistusilmoituskirje kirkkoneuvostolle sekä
tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle.
LIITTEET

Tilintarkastuskertomus
Muistio tilikauden 2018 tarkastuksesta
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

ESITYS (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tilintarkastuskertomus.
Esitetään kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §43
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §15
PÄÄTÖS
Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus eli tasekirja.
Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
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§ 16

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. - 31.03.2019
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvion toteuman 31.03.2019 tiedoksi.

Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §44
§ 44
TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 31.03.2019
Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.–31.03.2019 osoittaa
ylijäämäksi 10.153,12 euroa.
Toimintatuotot
5.591,41€
Toimintakulut
- 134.570,15 €
Toimintakate
- 128.978,74 €
Vuosikate
28.868,69 €
Poistot
- 18.715,57 €
Verotuloista on toteutunut:
- kirkollisverotuloja 162.505,16 €
- valtionrahoitus
14.808,00 €.
Toteuman kaudella ei ole investointeja.
Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on -38.474,64 €.
LIITTEET

Kipan toimittamat tulosteet, tuloslaskelma (ulkoinen), tase ja
rahoituslaskelma 03/2019 liitteenä.

ESITYS (tp)
Talousarvion toteuma 1.1.– 31.03.2019 todetaan tietoon saatetuksi ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §44
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §16
PÄÄTÖS
Kirkkovaltuustolle saatettiin tiedoksi talousarviototeuma 31.03.2019.
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§ 17

HAUTAPAIKKAMAKSU 1.7.2019 LUKIEN
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hautapaikkamaksut 1.1.2019 lukien
seuraavasti:

SIMON HAUTAUSMAA
Arkkuhauta

1.
varaus
paikka
puoliso

Vainajan
hautapaikka

2.
varaus
paikka

Arkkuhautasija (50 v.):
(Uurnan hautapaikkamaksu arkkuhautasijan mukaan kun
lasketaan arkkuhautapaikkaan.)

paikkakuntalainen
180,00

180,00

150,00

550,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

ulkopaikkakuntalainen
rintamatunnuksen
omaavat
Vainajan
Muistolehdon uurna

hautapaikka

Muistolehdon uurnahautasija (15 v.):
paikkakuntalainen

50,00

ulkopaikkakuntalainen
rintamatunnuksen
omaavat

80,00
0,00

Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §45
§ 45
SEURAKUNNAN HINNASTO
Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnastot lukuun ottamatta hautapaikkamaksua.
Seurakunnan hinnasto:
- Kiinteistöjen käyttöohjeet ja -maksut sekä hautauksesta perittävät
maksut 1.7.2019 lukien liitteenä.
Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle hautapaikkamaksusta.
LIITE
Hinnasto 1.7.2019 lukien
ESITYS
Hyväksytään liitteiden mukaisesti maksut 1.7.2019 lukien.
Esitetään hautapaikkamaksua kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §45
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §17
PÄÄTÖS

Hautapaikkamaksut vahvistettiin esityksen mukaan.
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§ 18

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,65
vuodelle 2020.

Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §48
§ 48
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020
Seurakunnan tuloveroprosentti on nostettu 1,50 prosentista 1,65 prosenttiin 1.1.2016 alkaen.
Jäsenmäärän laskusta huolimatta talous pyritään sopeuttamaan 1,65 prosentin tasolle.
ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan
tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2020.
Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §48
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §18
PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto määräsi yksimielisesti vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %.
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§ 19

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy
Ab:n, joka on tarjouksessaan esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
Katri Hokkanen, JHT, KHT ja varatilintarkastaja ja laadunvarmistaja Esko Säilä, JHT, HT
tarjouksen mukaan.

Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §49
§ 49
TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään
yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee
olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei
edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Simon seurakunnan tilintarkastuspalveluhinta on alle kansallisen kynnysarvon.
Simon seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut toimikaudella 2015 - 2018 KPMG Oy
Ab.
LIITE

Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Simon seurakunnalle.
Saapuneet tarjoukset, BDO Audiator Oy ja KPMG Oy

ESITYS (tp) Käsitellään 29.04.2019 klo 15:00 mennessä saapuneet tarjoukset ja kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto valitsee valtuustokauden 2019 – 2022 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy
Ab:n, joka on tarjouksessaan esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
Katri Hokkanen, JHT, KHT ja varatilintarkastaja ja laadunvarmistaja Esko Säilä, JHT, HT
tarjouksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §49
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §19
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n
toimikaudeksi 2019 – 2022, tarjouksen mukaan.
Päävastuullinen tilintarkastaja Katri Hokkanen, JHT, KHT ja varatilintarkastaja ja
laadunvarmistaja Esko Säilä, JHT, HT.
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§ 20

LAUSUNNON ANTAMINEN / KIRKKOHERRAN VIRA JULISTAMINEN
HAETTAVAKSI, VAALITAPA JA ERITYISET TARPEET

Kirkkoneuvosto 22.05.2019 §61
§ 61
LAUSUNNON ANTAMINEN / KIRKKOHERRAN VIRA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI,
VAALITAPA JA ERITYISET TARPEET
Kirkkoneuvosto 25.02.2019 §15
§ 15
LAUSUNNON ANTAMINEN / KIRKKOHERRAN VIRA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI,
VAALITAPA JA ERITYISET TARPEET
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 30.1.2019 klo 15:23 lähettänyt alla olevan lausuntopyynnön.

Lausuntopyyntö / kirkkoheran viran julistaminen haettavaksi, vaalitapa ja erityiset tarpeet / Simon
seurakunta
Diaarinumero

DOUL/3/01.01.01/2019

Saaja

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto
Simon seurakunnan kirkkoherra Ville Väkeväinen on irtisanoutunut Simon seurakunnan
kirkkoherran virasta 1.2.2019 alkaen ja virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää.
Virantäytön käynnistäminen
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan tuomiokapitulin on julistettava avoimeksi tullut
kirkkoherran virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla
hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden
vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että
virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Pienten seurakuntien yleisen heikon taloustilanteen huomioiden tuomiokapituli pyytää
kirkkovaltuustoa perustellusti arvioimaan ja kuvaamaan Simon seurakunnan
taloudellisia tulevaisuudennäkymiä. Tähän asiaan seurakunta voi ottaa kantaa tämän
lausuntopyynnön kohtaan a. vastatessaan.
Vaalitapa
Kirkkolain 23 luvun § 11 kuuluu seuraavasti:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut
jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali).
--Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi
julistamista.”
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Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä.
Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus
seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa
seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä
seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen vaalitavasta
tekee tuomiokapituli. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä,
pyynnön perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä.
Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Ennen viran haettavaksi julistamista on tarkoituksenmukaista selvittää ne kriteerit,
joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen virkaan.
Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä määritellyt kirkkoherran
viran tehtävät. Lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä
nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Seurakunnan
esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa
näkemyksensä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.
Kirkkovaltuuston toimenpiteet
Lainsäädännön sekä ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Simon seurakunnan
kirkkovaltuustoa
a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Simon seurakunnassa vireillä hankkeita tai
järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa
haettavaksi. Pienten seurakuntien yleisen heikon taloustilanteen huomioiden
tuomiokapituli pyytää kirkkovaltuustoa samalla perustellusti arvioimaan ja kuvaamaan
Simon seurakunnan taloudellisia tulevaisuudennäkymiä. Lausuntopyynnön ohessa
lähetetään Kirkkohallituksen yleiskirjeen 21/2016 liitteenä ollut ohjeistus, jonka liitteessä
3 on seurakunnan talouteen liittyviä mittareita. Lausunnossa tulee huomioida ainakin
nämä mittarit.
b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa
virantäyttöprosessissa, sekä
c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti Simon
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei
erityisiä tarpeita ole.

Kunnioittavasti

Outi Uusimäki
hiippakuntapastori
LIITE

Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen
ohjeistus
-----

Tuomiokapitulin lausuntopyynnön a) kohtaan vastaaminen
edellyttää valmistelua, jossa otetaan kantaa Simon seurakunnan
tulevaisuuteen vähintään 10 vuoden perspektiivillä.
Siinä tulisi arvioida seurakunnan taloudellinen ja toiminnallinen kantokyky
keskipitkällä aikavälillä.
Talouden tasapainottamistyöryhmä on jo edellisen valtuustokauden
aikana aloittanut niiden esitysten valmistelun, joilla seurakunnan talous
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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saataisiin tasapainoon ja seurakunnalliselle toiminnalle sekä hautatoimelle saataisiin turvattua
taloudelliset toimintaedellytykset.
Tämän lisäksi olisi syytä arvioida naapuriseurakuntien kanssa mahdollisesti tehtävän yhteistyön
/seurakuntaliitoksen/seurakuntayhtymän tuomat mahdollisuudet toiminnan turvaamisesta
ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Tällä hetkellä seurakunnan toiminnallinen riskinkantokyky
on äärimmäisen heikko, koska jokainen toiminto on yhden henkilön varassa eikä särkymävaraa
käytännössä ole lainkaan. Nämä pohdinnat olisi hyvä käydä seminaarissa, jossa tulevat
kuulluksi myös työntekijät Mikäli näiden pohdintojen lopputulos on, että Simon seurakunta jatkaa
taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäisenä seurakuntana, uuden kirkkoherran valitsemiseen tulee ryhtyä
mahdollisimman pikaisesti.
Mikäli Simon seurakunnan alueella asuvien ihmisten elinkelpoisen kirkollisen tulevaisuuden turvaaminen
näyttää edellyttävän joko yhtymän perustamista tai liittymistä toiseen seurakuntaan mahdollisesti
kappeliseurakuntana, Simon seurakunnan tulee pyytää selvitysmiestä prosessia varten ja jäädyttää
kirkkoherranviran täyttäminen siihen saakka, kunnes mahdollinen yhtymä / liittymishanke on saatu
päätökseen.

Kirkkoneuvosto 25.02.2019 §15
ESITYS
Simon seurakunnan talouden tasapainottamistyöryhmälle annetaan tehtäväksi
selvittää Simon seurakunnan mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä
talousyksikkönä sekä sen arvioiminen, mitä etuja on hauta- ja kiinteistötoimelle
mahdollisesta tiiviistä yhteistyöstä naapuriseurakuntien kanssa.
Lisäksi kirkkoneuvosto pitää yhdessä työntekijöiden kanssa
tulevaisuusseminaarin, jossa pyritään selvittämään Simon seurakunnan
mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä toiminnallisena yksikkönä sekä sen
arvioiminen, mitä toiminnallista hyötyä saadaan mahdollisesta tiiviistä
yhteistyöstä naapuriseurakuntien kanssa.
Aikaa näihin selvityksiin on huhtikuun loppuun saakka.
Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle toukokuun loppuun mennessä
perustellun lausunnon seurakuntaliitos / yhtymän perustamistarpeesta. Mikäli
selvitysten lopputuloksena on esitys taloudellisesti ja toiminnallisesti
itsenäisenä seurakuntana jatkamisesta, kirkkoneuvosto tekee valtuustolle
tuomiokapitulin pyytämän lausunnot kirkkoherran vaalitavasta ja viran
erityistarpeista.
Kirkkoneuvosto 25.02.2019 §15
PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 22.05.2019
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
a.
Simon srk:ssa ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyjä, joten virka voidaan
julistaa haettavaksi Kj 6:14. Taloudellisia tulevaisuuden näkymiä kuvaa oheinen,
9.5. tulevaisuusseminaari, esitys. (Liitteenä)
b.
Seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä virantäyttöprosessissa.
(Luottamushenkilöt tietävät parhaiten millaista kirkkoherraa nyt tarvitaan.)
c.
Simon srk:n kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Kirkkoherra
 sitoutuu kehittämään srk:n toimintaa paikallisten lähtökohtien pohjalta
 hyvät verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten
ja työyhteisön kanssa
 kokemus työyhteisön johtamisessa
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti
talouden ja toimintaympäristön muutoksissa.

Kirkkoneuvosto 22.05.2019
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §20
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti seuraavat tuomiokapitulin lainsäädännön sekä ohjeistuksen
perusteella pyytämät asiat:
a.

b.
c.

Simon srk:ssa ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyjä, joten virka voidaan
julistaa haettavaksi Kj 6:14. Taloudellisia tulevaisuuden näkymiä kuvaa oheinen,
9.5. tulevaisuusseminaari, esitys. (Liitteenä)
Seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä virantäyttöprosessissa.
(Luottamushenkilöt tietävät parhaiten millaista kirkkoherraa nyt tarvitaan.)
Simon srk:n kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Kirkkoherra
 sitoutuu kehittämään srk:n toimintaa paikallisten lähtökohtien pohjalta
 hyvät verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten
ja työyhteisön kanssa
 kokemus työyhteisön johtamisessa
 talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti
talouden ja toimintaympäristön muutoksissa.
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§ 21

PARITALON MYYNTI
Seurakuntamme paritalo Simoniemessä on ollut myynnissä vuoden 2016 loppupuolelta alkaen
osana talouden tasapainottamisohjelmaa.
Seurakunta antoi vuoden 2019 alussa Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy:lle tehtäväksi laittaa
kiinteistö huutokauppaan, lähtöhinta 9000€.
Kiinteistö on pientalo, joka on valmistunut vuonna 1972. Rakennuksessa on sähkö lämmitys,
kokonaispinta-ala 273 m2, asuinpinta-ala 179 m2. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Kirkkotarhantie 6 E, 95220 Simoniemi. Kiinteistö kuuluu Kujala-tilaan 751-404-0006-0245-4 josta paritalon
myynnin yhteydessä, ostajan kustannuksella, lohkotaan n. 2500 m2 tontti.
Huutokaupan kohteen myyntiehdot
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä
on. Ostajalla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
Kohteelle ei myönnetä takuuta. Kohteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Ilmoituksen
kuvaukset ovat ainoastaan myyjän arvioita myytävästä kohteesta. Huutokauppaan osallistuvan
on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä
huutaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n kiinteän
omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemisessä tarvitaan, että vähintään kaksi
kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä
kannattaa.
Kiinteistön kaupasta on pyydettävä lausunto Oulun tuomiokapitulilta ja se on lähetettävä
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että paritalo myydään hintaan 9.500 € Timo Juhani
Baggelle.
Kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja
pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön ja kirkkoherran allekirjoittamaan
kauppakirjat seurakunnan puolesta.

Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §50
§ 50
PARITALON MYYNTI
Simoniemen asuintalon / paritalon huutokauppa on päättynyt 17.4.2019.
ESITYS (tp)

Huutokaupan päättymiseen mennessä paritalosta tuli yksi tarjous arvoltaan 9.500 €.
Puheenjohtaja esittää että kirkkoneuvosto hyväksyy annetun tarjouksen.

Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §50
PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että paritalo myydään hintaan 9.500 € Timo Juhani
Baggelle.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §21
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myydä paritalon korkeimman tarjouksen tehneelle Timo
Juhani Baggelle, hintaan 9.500 €.
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Kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja
pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön ja kirkkoherran allekirjoittamaan
kauppakirjat seurakunnan puolesta.
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§ 22

TIEDOKSI




Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.evl.fi.
Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simonseurakunta.fi.
Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §22
PÄÄTÖS Merkittiin tiedoksi.
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§ 23

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §23
PÄÄTÖS
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.05. – 24.06.2019.
Kokous päätettiin klo 20.58.

10 VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 16, 20
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät
-

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: (08) 314 0500
Sähköposti: pohjoissuomi.hao@om:fi
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pykälät
15, 17 – 19, 21 - 23
Hallintovalitus, pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät
Käyntiosoite: Ojakatu 1
Postiosoite: PL 85, 90101 OULU
Telekopio:
08-5358533
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pykälät
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
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Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja
sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus).
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Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514
Lisätietoja
vs. kirkkoherra Pauli Kivioja
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260
euroa ja markkinaoikeudessa 510 / 2050 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

