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PYKÄLÄ

§ 37

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan puheenjohtajan pitämällä hartaudella.
PÄÄTÖS

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

§ 38

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

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 39

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Pekkala ja Maiju Tihinen.

§ 40

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 41

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON
KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
- Lähetystyöryhmä
- Strategiatyöryhmä
Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 08.04.2021 – 09.06.2021, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
talouspäällikkö
-päätökset ajalta 08.04.2021 – 09.06.2021, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
diakonian viranhaltija Ritva Lampela
-päätökset ajalta 08.04.2021 - 09.06.2021, päätösluettelo esitetään seuraavassa
kokouksessa
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan
salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.

ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 42

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO /
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 15.04.2021

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 15.04.2021 pidettyjen kokousten päätökset voidaan katsoa
täytäntöönpanokelpoisiksi.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston päätökset 15.04.2021 ovat
täytäntöönpanokelpoiset.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 43

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 1.7. – 31.12. 2021

ESITYS (khra)
Esitetään, että hyväksytään loppuvuoden jumalanpalvelussuunnitelma.
LIITE

Jumalanpalvelussuunnitelma 7-12.2021

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 44

RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA 2021-2022
Nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemi on valmistellut rippikoulun vuosisuunnitelman
vuosille 2021-2022.

LIITE

Rippikoulun vuosisuunnitelma vuosille 2021 - 2022

ESITYS (khra)
Hyväksytään rippikoulun vuosisuunnitelma vuosille 2021 – 2022.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 45

RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA 2021-2024

Nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemi on valmistellut rippikoulun paikallissuunnitelman
vuosille 2021-2024.
LIITE

Rippikoulun paikallissuunnitelma vuosille 2021 - 2024

ESITYS (khra)
Hyväksytään rippikoulun paikallissuunnitelma vuosille 2021 – 2024.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 46

KIRKKOKOLEHDIT 1.7. – 31.12. 2021

ESITYS (khra)
Esitetään, että hyväksytään loppuvuoden kirkkokolehdit
LIITE

VUODEN 2021 HEINÄ- JOULUKUUN KIRKKOKOLEHDIT

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 47

LAPSIASIAHENKILÖ

LAVA:n (LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI) tavoitteena on:
• Tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta
• Pyrkiä löytämään lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta parhaita ratkaisuja
• Edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
• Toimia suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä
LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla
huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan
suunnittelussa.
Lapsivaikutusten arviointia tehdään jo monessa seurakunnassa. Se on parhaimmillaan
osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille
että luottamushenkilöille.
Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna
lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä.
ESITYS (khra)
Valitaan lapsiasiahenkilöksi nuorisotyöohjaaja Virpi Rajaniemi ja yksi
luottamushenkilöistä.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Luottamushenkilöiden edustajaksi
valittiin Raija Kylmälä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 48

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 30.04.2021
Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.–30.04.2021 osoittaa
ylijäämäksi 29.980,22 euroa.
Toimintatuotot
10.463,50€
Toimintakulut
- 153.381,35 €
Toimintakate
- 142.917,85 €
Vuosikate
64.055,85 €
Poistot
- 34.075,63 €
Verotuloista on toteutunut:
- kirkollisverotuloja 211.433,77 €
- valtionrahoitus
19.464,00 €.
Toteuman kaudella ei ole investointeja.
Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on 36.598,21 €.

LIITTEET

Kipan tulosteet, tuloslaskelma (ulkoinen), ta-toteumavertailu sitovuustaso ja
rahoituslaskelma 04/2021.

ESITYS (tp)
Talousarvion toteuma 1.1.– 30.04.2021 todetaan tietoon saatetuksi ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 49

SEURAKUNNAN STRATEGIA
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.3.2021 valinnut Strategiatyöryhmän. Valittiin
kirkkoherra pj ja kokoonkutsuja, talouspäällikkö sihteeri, työntekijöiden edustajana
Ritva Lampela, kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajisto, Raija Kylmälä ja Sauli
Martimo.
Strategiatyöryhmä on kokoontunut kahdesti ja valmistellut Simon seurakunnan
strategiaa vuoteen 2026 asti. Strategia perustuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon
strategiaan ”Ovet auki”. Strategia on jätetty työntekijöille kommentoitavaksi, jolloin se
on saanut positiivista palautetta. Muutosehdotuksia ei ole tullut.

LIITTEET

Strategiatyöryhmän kokousten muistiot.

ESITYS (khra)
Hyväksytään Simon seurakunnan strategiaksi:
Simon seurakunnan strategia vuoteen 2026
Ovet auki Sinulle
Simon seurakunta haluaa olla osa sinun elämääsi.
"Meillä on usko, toivo ja rakkaus."
> Puhumme rohkeasti Kristuksesta
> Pidämme yllä toivoa
> Kuljemme ihmisten kanssa
Elämme yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan, toinen toisiimme ja ympäristöön. Yhdessä kohtaamme,
palvelemme, kutsumme mukaan ja uudistumme.
Ovet auki sanomalle

Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa maailmassa kielellä, jota ihmiset ymmärtävät.
Puhumme Jumalasta, kutsumme Kristuksen yhteyteen ja pyrimme vuorovaikutukseen niiden kanssaan, jotka
ovat vieraantuneet kirkosta tai eivät ole kirkon jäseniä. Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko
elämän aikana. Toimimme niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon
jäsenyyden merkitykselliseksi. Kehitämme jumalanpalveluselämäämme kutsuviksi ja mielenkiintoisiksi.
Järjestämme jumalanpalveluksia myös muualla kuin kirkossa. Kehitämme edelleen verkon välityksellä
hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja.
Ovet auki kohtaamiselle

Toimimme siellä missä ihmiset kohtaavat. Painotamme kasteen merkitystä, kristillistä kasvatusta ja otamme
yhteyttä aktiivisesti muuttajiin ja vastasyntyneen perheisiin. Tuemme kasvun polkua kasteesta aikuisuuteen.
Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta.
Viestimme näkyvästi seurakunnan toiminnasta. Tuemme vapaaehtoisuutta ja kutsumme seurakuntalaisia
mukaan kehittämään ja toteuttamaan yhteistä toimintaa. Mahdollistamme kirkkotilojen monipuolista
käyttöä.
Ovet auki sinulle

Olemme aloitteellinen ja aktiivinen kuuntelija ja keskustelija. Etsimme keinoja lievittää yksinäisyyttä tuomalla
ihmisiä yhteen ja kehittämällä yhteistä toimintaa. Pidämme teoissamme ja puheissamme myös heikomman
puolta. Kohdistamme diakoniaa entistä vahvemmin sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
ulotu. Pidämme yllä ajatusta siitä, että olemme osa maailmanlaajuista kirkkoa. Pyrimme tunnistamaan
syrjäytymisen ja asetumme heikompien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei
ole. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan.
Ovet auki tulevaisuudelle, yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita, joita sitoudumme noudattamaan.
Arvioimme kriittisesti työtämme. Strategiakauden aikana ratkaisemme, miten seurakunnan toiminta
resursoidaan tulevaisuudessa. Olemme valmiita yhteistyöhön seurakuntien välillä ja muiden toimijoiden
kanssa. Pidämme yllä kirkon sanomassa kohtuullista elämäntapaa ja vastuullisuutta huomioiden luonnon
suojelun. Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen ja laajaan verkottuneeseen työotteeseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 50

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 - 2030
Seurakunta on tilannut metsäsuunnitelman vuosille 2021 – 2030 Metsänhoitoyhdistys
Lappi/Simon toimistolta.
Alla toimittajan yhteenveto metsäsuunnitelmasta.
Olen laatinut Simon seurakunnalle metsäsuunnitelman vuosille 2021-2030 Niemelä
751-404-8-21 tilalle. Tilan kokonaispinta-ala on noin 197ha. Metsät sijaitsevat
kahdessa palstassa mantereella sekä kahdessa eri saaressa Simon edustalla
Montajassa ja Tiurasessa. Montajassa on seurakunnan omistama leirikeskus. Metsistä
reilu 60ha on suojeltu Metso- vapaaehtoisella suojelulla pysyvästi vuonna 2013.
Suojelukohteet ovat pääosin saaripalstoilla. Lisäksi metsien käsittelyn ulkopuolella on
reilu 13ha aluetta, jotka voi rinnastaa maisemallisesti tärkeisiin alueisiin ja ovat
hakkuiden ulkopuolella.
Kokonaispuuston määrä on noin 18 600m3, josta tukkipuuta 4300m3. Kehitysluokittain
painotus on varttuneissa kasvatusmetsissä (khl 03).
Metsiä on hoidettu vuosien mittaan täsmällisesti ja ne ovatkin hyvässä kasvukunnossa.
Hakkuumahdollisuuksia löytyy suunnitelmakaudelle yli 4300m3. Näistä yli puolet
sijaitsee saarissa, joiden hyödyntäminen on hyvin haastellista ja jopa mahdotontakin
nykytalvina. Löytyykö toimijaa, joka uskaltaa ottaa riskin jäätien tekemiseen?
Nuoria taimikoita on hiukan alle 15ha, joissa taimikonhoidon ja varhaishoidon tarvetta
paikoin hyvinkin pian.
Ilkka Ronkainen, Metsänhoitoyhdistys Lappi/Simon tsto
Pinta-ala jakautuu seuraaviin pääryhmiin
Metsämaa
182,7 ha
Kitumaa
9,6 ha
Joutomaa
2,4 ha
Maatalousmaa
2,2 ha
Yhteensä
196,9 ha
Metsäsuunnitelmaan voi käydä tutustumassa seurakunnan taloustoimistossa.

ESITYS (tp)
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 51

KIRKKOHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET KIRKKOON
Kirkkohallituksen Täysistunto on käsitellyt rakennusavustushakemukset vuodelle
2021, jotka liittyvät suojeltuihin kirkollisiin rakennuksiin.
Simon seurakunta on hakenut avustusta ja saanut avustuksen seuraavasti:
• Kirkon katon tervaus 44.425 € / 15.800 €
• Kirkon paloilmoitinlaitteen uusinta 17.389 € / 6.200 €

LIITTEET

Kirkkohallituksen pöytäkirjanote 5/2021, Täysistunto, 20.04.2021, § 74
Rakennusavustusten jako 2021, Oulun hiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava
avustus.

ESITYS (tp)
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 52

VALTION ERITYISAVUSTUS (KESÄTYÖSETELI) USKONNOLLISILLE
YHDYSKUNNILLE KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMISEEN
Kirkkohallituksen Virastokollegio on jakanut opetus- ja kulttuuriministeriön
erityisavustukset seurakuntiin liitteen mukaan.
Seurakunnat ovat velvollisia raportoimaan kesätyösetelien käytöstä 15.11.2021
mennessä ja palauttamaan mahdollisen ylijääneen avustuksen sopimuskäytänteiden
mukaisesti.
Kirkon Palvelukeskus on luonut Simon seurakunnalle projektinumeron 8003839
kesätyösetelin käytön raportoinniksi.
Simon seurakunta on hakenut avustusta seitsemän (7) setelin eli 3.500 € summalle ja
seteleitä on myönnetty kuusi (6) eli 3.000 €.

LIITTEET

Kirkkohallituksen pöytäkirjanote 18/2021, Virastokollegio, 06.05.2021, § 282 Valtion
erityisavustus (kesätyöseteli) uskonnollisille yhdyskunnille kesätyöntekijöiden
palkkaamiseen.

ESITYS (tp)
Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 53

MAANVUOKRASOPIMUS MIETTUNEN VÄINÖ
Simon seurakunta vuokraa Simoniemen kylässä olevista rekisteritiloista
751-404-6-245
ja
751-404-7-56
Vihtarinojansuun
perinnebiotoopin
kunnossapitosopimukseen liittyen laidunaluetta n. 0,3 ha maisemanhoitoon. Vuokraaika on kolme (3) vuotta; alkaen 1.1.2021–31.12.2023.
Kirkkoneuvosto on 12.11.2020 § 90 tehnyt sopimuksen Simon kulttuurikylien yhdistys
ry:n kanssa perinnebiotoopin kunnostussopimus Simon seurakunnan kiinteistöllä.
Sopimuksessa mainitaan mm.
Sopimusaika
Raivaustyöt toteutetaan syksyllä 2020 tai alkukesästä 2021 Simon kulttuurikylien
yhdistyksen rahoittamana. Alueen jatkohoito toteutetaan laiduneläinten avulla,
hoidosta laaditaan oma sopimus myöhemmin.

LIITE

Vuokrasopimus

ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto hyväksyy maanvuokrasopimuksen ajalle 01.01.2021 – 31.12.2023.
Vuokrasopimuksen seurakunnan puolesta allekirjoittaa talouspäällikkö Teija Onkalo.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 54

MAANVUOKRASOPIMUS HALTTU HENNA
Simon seurakunta vuokraa Simoniemen kylässä olevasta rekisteritilasta
Niemelä 751-404-8-21 laidunaluetta n. 2 ha maisemanhoitoon, hevosten
laidunmaaksi. Vuokra-aika on kahdeksan (8) vuotta; alkaen 1.1.2021–31.12.2028.
Kyseinen maa-alue on ollut Henna Haltulla vuokralla vuodesta 2009 lähtien.

LIITE

Vuokrasopimus

ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto hyväksyy maanvuokrasopimuksen ajalle 01.01.2021 – 31.12.2028.
Vuokrasopimuksen seurakunnan puolesta allekirjoittaa talouspäällikkö Teija Onkalo.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 19

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

09.06.2021
Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ
§ 55

TALOUSARVIO 2021 INVESTOINTIOSA
Kirkkovaltuusto on talousarviossa vuodelle 2021 hyväksynyt seuraavaa.
Sankarihautojen muistomerkkien kunnostus 60.000 € josta seurakunta on lähestynyt
kuntaa, toivoen kunnan osallistumista kustannuksiin. Mikäli kunta ei lähde mukaan
kunnostukseen hankinta siirretään tuleviin vuosiin.
Hautausmaan uuden korttelin avaus ja tiestön teko 20.000 € talousarviovuonna.

ESITYS (tp) Sankarihautojen muistomerkkien kunnostus siirretään tuleviin vuosiin sillä Simon
kunta ei ole varannut talousarviossaan vuodelle 2021 määrärahaa sankarihaudoille.
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.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 56

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAVAPAA-ANOMUS
Talouspäällikkö Teija Onkalo anoo vuosilomaa ajalle 16.8.-31.8. ja palkatonta
virkavapaata ajalle 1.9.2021 – 31.03.2022.
Kirkkojärjestys
6 luku (12.11.2010/1009 v. 2012)
Henkilöstö
A. Virkoja koskevat yleiset säännökset (12.11.2010/1009 v. 2012)
8 § (12.11.2010/1009 v. 2012)
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle

LIITE

Talouspäällikkö Teija Onkalon virkavapaa-anomus.

ESITYS (khra)
Hyväksytään talouspäällikön vuosiloma ajalle 16.8.-31.8.2021 ja palkaton virkavapaa
ajalle 1.9.2021 – 31.03.2022.
PÄÄTÖS

Talouspäällikkö Teija Onkalo poistui tämän pykälän ajaksi kokoustilasta.
Sihteeriksi siirtyi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Maiju Tihinen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön vuosiloman ajalle 16.8.-31.8.2021 ja
palkattoman virkavapaan ajalle 1.9.2021-31.3.2022 hakemuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 57

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAVAPAA-AJAN TALOUSTOIMISTON HOITO
Kirkkoneuvosto voi joko palkata vs. talouspäällikön virkavapaan ajaksi tai hoitaa
talouspäällikön tehtävät ostopalveluna.
Talouden tasapainottamistoimenpiteenä kannattaa kokeilla ostotoimenpiteenä
taloustoimiston/vs. talouspäällikön viran tehtävien hoitaminen.

ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto käy keskustelun tavasta hoitaa taloustoimiston tehtävät virkavapaan
aikana.
Kirkkoneuvosto kartoittaa mahdollisuuden ostaa toiselta seurakunnalta taloustoimiston
tehtävien hoitaminen.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti ottaa Kirkon palvelukeskuksen laajennetun palkkahallinnon
palvelun käyttöön.
Neuvotellaan yhteistyösopimus taloushallinnon tehtävistä Tervolan seurakunnan
kanssa. Hyväksytään Tervolan seurakunnan antama sopimushinta 45,00 €/tunti.
Hyväksytään kilometrikorvaus Verohallinnon ohjeistuksen mukaan, vuonna 2021
0,44 €/km.
Yhteistyösopimus laaditaan ajalle 1.8.2021 – 31.03.2022.
Päätös annetaan tiedoksi Tervolan seurakunnalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 58

TIEDOKSIANNOT

ESITYS
•
•
•
•

Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.evl.fi.
Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa
www.simonseurakunta.fi.
Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
Kirkkoneuvoston ja –valtuuston pöytäkirjat luettavissa
www.simonseurakunta.fi>Osallistu>Päätöksenteko>Hallinnon pöytäkirjat

Salkkuraportit 31.3.2021
Seurakunta kirjanpitoarvo 400.000 € / markkina-arvo 31.3.2021 500.783,97 €
Hautainhoitorahasto kirjanpitoarvo 50.000 € / markkina-arvo 31.3.2021 60.091,03 €
Kirkkohallituksen virastokollegio pöytäkirjaote 28.5.2021 § 332
Simon seurakunnan rakennetun määräalan myynti.
Kirkkoneuvoston seuraava kokous ke 11.08.2021.

PÄÄTÖS

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ

§ 59

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

ESITYS

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 14.06. – 30.06.2021 ma - pe klo 09-12 välisenä
aikana kirkkoherranvirastossa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 60

OIKAISUVAATIMUS JA MUUTOKSEN HAKU

ESITYS

Oikaisuvaatimus ja valitusosoite liitteenä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 61

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kokous päätettiin klo 20.18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 9.6.2021 § 60

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: 37, 42, 48, 51-52, 55, 58, 59
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: 38-40
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 25

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

09.06.2021
Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
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: 41, 43-47, 49-50, 53-54, 56-57
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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
–
–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

