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puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
saapui klo 17.10 pykälä 84 aikana
tilalle +Juha Teerikangas, poistui 17.30 pykälän 85
käsittelyn jälkeen

+Leppälä Helena
+Nikkanen Risto
+Nikkarikoski Anna-Liisa
+Nurmi Pekka
+Nygård Eeva-Kaija
+Paananen Jukka
+Saari Sinella
+Savola Miika
+Sykäräinen Sakari
-Urpilainen Kari
+Uusimäki Heleena
+Mervi Santalo,
sihteeri
Kutsuttuina lähiesimiehet: +Ritva Göös, +Camilla Honkala, +Karin Uotila,+ Jukka
Ridanpää ja +Tatu Koutonen. Poistuivat klo 17.30 pykälän 84 jälkeen.
Emilia Teerikangas, joka suorittaa Kirjo I –koulutusta.

§ 81 / 20
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2 §:n
mukaan on kutsu asialuetteloineen toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta.
Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 82 / 20
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Leppälä ja Risto Nikkanen. Pöytäkirja
tarkastetaan pe 9.10.2020 klo 13.00.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 12.10. - 26.10.2020 välisenä aikana
kirkkoherran virastossa.
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§ 83 / 20

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Aki Mäki-Leppilammen virkavapausanomus tuotiin kokoukselle lisäasiana ja sen
pykälänumeroksi tulee 104.
Muut mahdolliset asiat § 106 kohdalle tuotiin: Tiedoksi/ Kokkolan suom srk:n
tulevat tapahtumat loka-joulukuu 2020.
Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 84 / 20
KOKKOLAN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE
2021
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2020 § 160 / 2020
§ 160 / 2020
MUUTOS / SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOVAROJEN JAKO 2021
Valmistelija hallintojohtaja Helinä Marjamaa
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti talousarviokehyksestä 26.8.2020
pidetyssä kokouksessaan. Kehykseen on tehty tämän jälkeen pieniä
muutoksia. Suomalaisen seurakunnan talousarviokehykseen on lisätty
3. pääluokasta siirtyneiden työmuotojen vaikutus 170.000 euroa ja
palvelevan puhelimen Halsuan osuus 700 euroa sekä Kaustisen ja
Ullavan seurakunnan kappeliseurakunnan hallintomenoihin 8.200
euroa.
Kokkolan seurakuntayhtymän talousarviokehykseen tehdyt
muutokset eivät vaikuta tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan.
Seurakuntien talousarviovarojen jakotaulukko on päivitetty,
liite A/§ 160.
Hallintojohtajan esitys:

Seurakuntien talousarviovarojen jako hyväksytään
liitteen A/§ 160 mukaisesti.

Päätös:

Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja esitteli
seurakuntien talousarviovarojen jakoa.
Keskustelun jälkeen hallintojohtajan esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
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Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Talousarviossa näkyvät seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten
tavoitteiden edellyttämät määrärahat (KJ 15). Seurakuntaneuvosto hyväksyy
toiminta- ja taloussuunnitelman ja esittää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle, jonka
tehtävänä on esittää se yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston Kokkolan suomalaiselle seurakunnalle varaama
määräraha, toimintakate, vuodelle 2021 on 2 233 690 euroa (2020: 2 282 100
euroa, 2019: 2 308 560 euroa). Se koostuu perusosasta (150 000 e), väestön
mukaisesta osasta (1 742 580 e), vuoden 2019 määrärahan säästymisestä
tilinpäätöksessä (171 110 e) sekä 3. pääluokan työalojen siirtovaikutuksesta (170
000 e). Lisäksi suomalaisen seurakunnan budjettiin tulisi kuulua hyvitys perusosan
korotuksen heikentävästä vaikutuksesta (n. 39 000 e) ja työttömien yhdistyksen
tuki (9000 e).
Vertailuna edellisestä voi todeta, että kuluvan vuoden 2020 määrärahaksi on
budjetoitu 2 282 100 euroa. Vuonna 2019 määräraha oli 2 308 560 euroa ja
vuonna 2018 se oli 2 356 230 euroa.
Toiminta- ja taloussuunnitelman liitteet löytyvät tämän kokouksen liitteistä. Liitteet
voi hahmottaa kolmessa ryhmässä. NK-alulla oleva liite tarkoittaa nelikenttämallisia
toimintasuunnitelmia, ne ovat työaloittain (kustannuspaikoittain) laadittuja, ja ne
ovat tarkoitettu työntekijöiden tueksi ja seurakuntaneuvostolle (LIITE). YKNalkuisessa liitteessä tiivistetään seurakunnan kaikki toiminnalliset tavoitteet. Tämä
liite menee yhteiselle kirkkoneuvostolle ja sitä kautta valtuustolle (LIITE).
Kolmantena ryhmänä ovat talousarvion numeraaliset tiedot, kuusi liitettä: 1. koko
budjetti tilitasolla, 2. koko budjetti kustannuspaikoittain tilitasolla, 3. Kasvatuksen
budjetti, 4. Palvelun budjetti, 5. Yhteyden budjetti ja 6. seurakuntaneuvoston /
kirkkoherran alaisten alueiden budjetti (LIITTEET 6).
Talousarvioon sisältyy nuorisotyönohjaajan palkkaamista varten määräraha. Viran
avoimeksi julistamisesta on vielä erillinen pykälä § 85 / 20.
Talousarvioon sisältyy määräraha maahanmuuttotyön opintomatkaa 29.7.- 3.8.2021
varten. Siinä on huomioitu sekä matkakustannukset että päivärahat matkan vetäjille
Natalia Haposelle ja Miia Kalliolle. Matkasta on vielä erillinen anomus § 86 / 20.
Talousarvioon sisältyy 2000 euron määräraha lähetyssihteerin opintomatkaa varten
14.-25.6.2021. Matka suuntautuu Tansaniaan Victoriajärven Itäiseen hiippakuntaan.
Matkasta on vielä erillinen anomus § 87 / 20.
Talousarvioon sisältyy avustukset kuoroille. Avustusten määristä vielä erillinen
pykälä § 88 / 20.
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Kokkolan suomalaisen seurakunnan lähiesimiehet kutsutaan seurakuntaneuvoston
kokoukseen toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyyn.

Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyy Kokkolan suomalaisen seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2021.
2. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle toiminta- ja
taloussuunnitelman hyväksymistä.

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.

§ 85 / 20
VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN / NUORISOTYÖNOHJAAJA
Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa
täyttämättä. Molemmat ovat palvelleet varhaisnuorisotyön alueella. Toinen
vapautui 1.11.2015 eläköitymisen myötä ja toinen 1.8.2020 irtisanoutumisen
kautta. Pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnittelussa ja virkamäärän
sopeuttamisessa supistuvaan talouteen on lähdetty siitä, että ensin mainittua virkaa
ei täytetä. Toisen viran vapautuessa seurakuntaneuvoston tehtävänä on päättää,
miten toimitaan viran täyttämisen suhteen.
Ilmeistä on, että resurssia tarvitaan varhaisnuorisotyön alueella. Tällä hetkellä
varhaisnuorisotyössä palvelee yksi kokonainen virka ja 30 % toisesta virasta.
Täytettäessä kasvatuksen alueen virkoja olennaisena on nähty, että virat palvelisivat
tarvittaessa laaja-alaisesti kasvatuksen koko kentällä. Painopiste voi olla jollain osaalueella, kuitenkin niin, että olemassa olevaa resurssia voidaan käyttää laajemmin
koko kasvatuksen alueella, jolloin työalalla on laajemmat yhteiset hartiat ja tehtävät
voidaan hoitaa joustavasti myös ruuhka-aikoina.
Päättäessään 7.2.2018 edellisen nuorisotyönohjaan viran täyttämisestä
seurakuntaneuvostossa korostettiin virkojen laaja-alaista käyttöä koko kasvatuksen
alueella.

Seurakuntaneuvosto 7.2.2018 2/2018 § 18
Edellisissä kokouksissa viran on ajateltu palvelevan Kokkolan suomalaisen
seurakunnan kasvatustyön alueella varhaisnuorisotyössä ja rippikoulu- ja
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rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä. Resurssin tarvetta on nähty myös
oppilaitostyössä ja nuorten aikuisten parissa tehtävässä työssä. Työalueista vastuun
kantaminen laajemmalla työntekijäpohjalla on muutenkin tavoiteltava
kehityssuunta, se vähentää yksittäisten työalojen haavoittuvuutta; vastuualueita ja
vastuun kantamista tulisi kehittää tähän suuntaan koko nuorisotyön alueella.
Kasvatuksen johtokunta 23.9.2020 § 12/ 2020:
Nuorisotyönohjaaja Mauri Pulli on irtisanoutunut virastaan 1.8.2020 alkaen. Hänet
on palkattu Kokkolan suomalaisen seurakunnan päiväkerhon apuohjaajaksi
syyskaudelle 2020 ja keväälle 2021 varhaiskasvatuksen ohjaajan anomuksesta
kirkkoherran päätöksellä.
ESITYS: Varhaisnuorisotyö tarvitsee viranhaltijan. Kasvatustyön johtaja esittää, että
seurakunta avaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Kokouksessaan 15.9.2020 johtoryhmä on todennut suomalaisen seurakunnan
nuorisotyönohjaajan tarpeesta seuraavasti: ”Nuorisotyönohjaaja sanoi itsensä irti
(varhaisnuorisotyö), hänet palkattiin varhaiskasvatukseen apuohjaajaksi. Kaksi
nuorisotyönohjaajan virkaa täyttämättä; varhaisnuorisotyössä tarvitaan työntekijää.”
Puoltavan lausunnon johtoryhmä antoi seuraavasti: ”Johtoryhmä puoltaa em.
kuitenkin niin, että kukin arvioi tilanteen budjettiraamin puitteissa.”
Seurakunnan budjettiraamissa 2021 on määräraha nuorisotyönohjaajan
palkkaamista varten.
Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) näkökulmasta virka on seurakunnan
varhaisnuorisotyön ja lasten parissa tehtävän työn kannalta tarpeellinen.
Viran täyttöä varten seurakuntaneuvosto voi asettaa valintaryhmän, jonka tehtävänä
on tuoda seurakuntaneuvostolle esitys valittavasta nuorisotyönohjaajasta.
Valintaryhmään voisivat kuulua esim. kasvatuksen alueella toimivat lähiesimiehet,
työalan johtokunnan puheenjohtaja, henkilöstöpäällikkö, seurakuntaneuvoston
edustaja ja kirkkoherra.
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Seurakuntaneuvosto
1. julistaa nuorisotyönohjaajan viran avoimeksi. Viran painopiste on
varhaisnuorisotyön alueella, mutta tehtävänkuvaan kuuluu valmius
palvella koko kasvatustyön alueella.
2. asettaa viran täyttöä varten valintaryhmän, johon kuuluvat
kasvatuksen alueella toimivat lähiesimiehet, työalan johtokunnan
puheenjohtaja, henkilöstöpäällikkö, seurakuntaneuvoston
edustajakasi seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaa ja
kirkkoherra.
3. antaa valintaryhmälle tehtäväksi tuoda seurakuntaneuvostolle
esityksen valittavasta nuorisotyönohjaajasta.

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.

§ 86 / 20
MAAHANMUUTTAJATYÖN OPINTOMATKA-ANOMUS
Seurakuntaneuvosto 20.2.2020 § 19 / 20
§ 19 / 20
ANOMUS / OPINTOMATKA VIROON

Yhteyden johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle kokouksessaan 6.2.2020
seuraavaa (LIITTEET 2)
Maahanmuuttajatyössä on suunniteltu Viroon tehtävää opintomatkaa
30.7.-4.8.2020. Opintomatkan ensisijainen kohderyhmä on
seurakunnan toiminnassa mukana olevat kansainväliset
maahanmuuttajanuoret sekä eri kieliryhmien vastuuhenkilöt. Matkalla
on tarkoitus tutustua viron keskiaikaiseen historiaan ja kulttuuriin
unohtamatta lähetystyötä ja seurakuntaelämää. Matkakulut matkalle
osallistujat maksavat itse.
Matkan työntekijöiksi ovat lähdössä Natalia Haponen ja Miia Kallio.
(liite: Eestin reissu ja Eestin matka anomus)
Ehdostus:

Yhteyden johtokunta pitää matkaa tärkeänä ja esittää että
seurakuntaneuvosto hyväksyy matkan tekemisen
esitetyn suunnitelman mukaan ja hyväksyy
matkakustannusten lisäksi myös päivärahojen
maksamisen matkan vetäjille.

Päätös:

Esityksen mukaan
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Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy matkan tekemisen esitetyn
suunnitelman mukaan ja hyväksyy matkakustannusten lisäksi myös
päivärahojen maksamisen matkan vetäjille Natalia Haposelle ja Miia
Kalliolle.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

Yhteyden johtokunta 17.9.2020 § 25 / 2020
§ 25 / 2020 MAAHANMUUTTAJATYÖN OPINTOMATKA
Maahanmuuttajatyö on suunnitellut opintomatkaa Viroon. Yhteyden
johtokunta ja seurakuntaneuvosto ovat jo hyväksyneet matkan
tehtäväksi tänä vuonna, mutta Koronapandemian vuoksi matkaa
jouduttiin lykkäämään. Uusi ajankohta matkalle on 29.7.- 3.8.2021.
Matkalla tutustutaan seurakuntamme nimikkolähetin työhön, Sauen
Paavalin seurakuntaan ja Viron keskiaikaiseen historiaan ja kulttuuriin.
Opintomatkan ensisijaisena kohderyhmänä ovat seurakuntamme
toiminnassa mukana olevat kansainväliset nuoret, sekä eri
kieliryhmien vastuuhenkilö. Matkanjohtajina ovat Natalia Haponen ja
Miia Kallio. He pyytävät, että seurakunta kustantaisi opintomatkasta
aiheutuvat matka- ja majoituskulut. Matka-anomus on liitteenä.
Ehdotus:

Yhteyden johtokunta pitää matkaa tärkeänä ja esittää,
että seurakuntaneuvosto hyväksyy matkan tekemisen
esitetyn
suunnitelman mukaan, ja hyväksyy matkakustannusten
lisäksi myös päivärahojen maksamisen matkan vetäjille.

Päätös:

Esityksen mukaisesti

Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Maahanmuuttajatyön opintomatkan määräraha on sisällytetty talousarvioon.

Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy matkan tekemisen esitetyn
suunnitelman mukaan, ja hyväksyy matkakustannusten lisäksi myös
päivärahojen maksamisen matkan vetäjille Natalia Haposelle ja Miia
Kalliolle. Heidän tulee tehdä ulkomaan matkasta raportti
seurakuntaneuvostolle.

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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§ 87 / 20
LÄHETYSSIHTEERI MIIAN KALLION MATKA-ANOMUS OULUN JA LAPUAN
HIIPPAKUNTIEN JÄRJESTÄMÄLLE OPINTOMATKALLE TANSANIAAN
Seurakuntaneuvosto 26.9.2019 § 131 / 19:
§ 131 / 19
OPINTOMATKA-ANOMUS / MISSIOVIIKKO TANSANIASSA KESÄKUUSSA 2020 /
LÄHETYSSIHTEERI MIIA KALLIO

Yhteyden johtokunta on jättänyt seuraavan esityksen lähetyssihteerin
opintomatkasta Tansaniaan:
”Oulun ja Lapuan hiippakunnat järjestävät opintomatkana Missioviikon
Tansaniassa kesäkuussa 2020. Matka suuntautuu Victoriajärven
Itäiseen hiippakuntaan ja viikon aikana paikalliset kirkon työntekijät ja
vapaaehtoiset kutsuvat ihmisiä kirkon tilaisuuksiin ja järjestävät heille
tilaisuuksia.
Lähetyssihteeri Miia Kallio pyytää mahdollisuutta osallistua
opintomatkaan. Matka avaisi ikkunan lähetystyön arkeen ja lisäisi
ymmärrystä evankeliumin levittämistyön moninaisuuteen.
Matkan arvioidut kustannukset ovat 2000 – 2200€. Lisäksi
mahdolliset rokotukset ja malarialääkitykset sekä matkakustannukset
Suomessa.
Budjetissa on varattuna koulutukseen 1400€. Mahdollista rahoitusta
voidaan hakea Kokkolan rovastikunnan lähetystoimikunnalta sekä
Oulun hiippakunnalta.
Lähetyssihteeri anoo, että työnantaja maksaisi matkasta aiheutuvat
kulut, mutta ei pyydä ulkomaanpäivärahoja matkan ajalta. Liitteenä
lähetyssihteerin anomus Liite 16.

Päätös:

Ehdotus:

Yhteyden johtokunta esittää, että seurakuntaneuvosto
päättää lähettää lähetyssihteerin opintomatkalle ja
huolehtii matkan kuluista (2200-2400€). Lähetystyön
budjetissa olevan 1400 euron ylittävään rahoitukseen
pyydetään avustusta Kokkolan rovastikunnan
lähetystoimikunnalta sekä Oulun hiippakunnalta ja
mahdollisesti vielä puuttuva rahamäärä etsitään muista
Suomalaisen seurakunnan käytettävistä olevista
määrärahoista.

Päätös:

Esityksen mukaan.”

Seurakuntaneuvosto lähettää lähetyssihteerin opintomatkalle ja
huolehtii matkan kuluista (2200-2400€). Lähetystyön budjetissa
olevan 1400 euron ylittävään rahoitukseen pyydetään avustusta
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Kokkolan rovastikunnan lähetystoimikunnalta sekä Oulun
hiippakunnalta ja mahdollisesti vielä puuttuva rahamäärä maksetaan
seurakuntaneuvoston kustannuspaikasta.
Yhteyden johtokunta 17.9.2020 § 24 / 2020:
§24 /2020
OPINTOMATKA-ANOMUS

Kokkolan suomalaisen seurakunnan lähetyssihteeri anoo lupaa
osallistua Oulun ja Lapuan hiippakuntien järjestämään missioviikkoon
ystävyyshiippakuntaamme Victoriajärven Itäiseen hiippakuntaan
Tansaniassa. Matka oli suunniteltu tehtäväksi jo tänä vuonna ja viime
vuonna matka-anomus hyväksyttiin mutta koronayllätyksen vuoksi
matka siirrettiin toteutettavaksi 14.-25.6.2021. Lähetyssihteerin
anomus matkan kuvauksineen on liitteenä. Matkan kustannusarvio on
2000-2200 e. Lisäksi tulevat mahdolliset rokotukset ja lääkitykset
sekä matkat Kokkolasta Helsinkiin ja takaisin. Vuoden 2021
talousarviossa koulutusmäärärahoja on varattu 1400 e. Avustusta
haetaan Kokkolan rovastikunnan lähetystoimikunnalta ja Oulun
hiippakunnalta. Lähetyssihteeri pyytää matkakuluja, mutta ei
ulkomaanpäivärahoja matkan ajalta.

Ehdotus:

Johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että
lähetyssihteeri Miia Kallion matka-anomus hyväksytään.
On erinomaisen hyödyllistä, että lähetyssihteerillä on
kokemus työstä ja elämästä lähetyskentällä. Näin
konkretisoituu lähetyksen arki kaukana ja se antaa
motivaatiota tehdä lähetystyötä täällä lähellä. Lisäksi
johtokunta esittää lähetystyön koulutusmäärärahaa
vuodelle 2021 korotettavaksi 2000 euroon jotta
matkakulut mahdollisen avustuksen kanssa tulevat
katetuksi.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.
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Seurakuntaneuvosto 8.10.2020:

Ehdotus:

1. Seurakuntaneuvosto lähettää lähetyssihteerin esitetylle
opintomatkalle 14.-25.6.2021.
2. Matkan kustannusarvio on 2000-2200 euroa ja sen lisäksi
mahdolliset rokotukset ja lääkitykset sekä matkat Kokkolasta
Helsinkiin ja takaisin. Lähetyssihteeri hakee avustusta Kokkolan
rovastikunnan lähetystoimikunnalta ja Oulun hiippakunnalta.
3. Lähetystyön koulutusmäärärahaa vuodelle 2021 korotetaan 2000
euroon. Määräraha on sisällytetty talousarvioon.
4. Myönnetystä ulkomaan matkasta lähetyssihteerin tulee tehdä
seurakuntaseurakuntaneuvostolle raportti.

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.

§ 88 / 20
KUOROJEN AVUSTUKSET
Yhteyden johtokunta 17.9.2020 § 26/ 2020:
Kuorojen avustuksiin on varattu talousarviossa 2200 euroa. (KUOROJEN
AVUSTUKSET (1012200001) yhteensä 2200 e). Lähiesimies Ritva Göös esittää
määrärahan jakamisesta eri kuoroille niiden suuruuden mukaisesti. Johannakuoron
avustusanomus on liitteenä.
Kokkolan Evankelinen kuoro 500 e
Johannakuoro 550 e
Ykspihlajan kirkkokuoro 450 e
Ehdotus:

Kuorojen avustukset jaetaan kuorojen koon mukaan:
Kokkolan Evankelinen kuoro 500 e, Johannakuoro 550 e
Ykspihlajan kirkkokuoro 450 e

Päätös:

Esityksen mukainen

Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Kuorojen avustuksen osalta talousarvioon 2021 on varattu 1500 euroa.
Johannakuoron avustusanomus on liitteenä (LIITE).
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Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kuorojen avustukset yhteyden
johtokunnan päätöksen mukaisesti:
Kokkolan Evankelinen kuoro 500 e
Johannakuoro 550 e
Ykspihlajan kirkkokuoro 450 e

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.

§ 89 / 20
NIMIKKOSOPIMUSANOMUS / EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS ry
Yhteyden johtokunta 17.9.2020 § 21/ 2020:
Evankelinen lähetysyhdistys ry anoo nimikkolähettisopimusta tehtäväksi Kokkolan
suomalaisen seurakunnan kanssa. Nimikkoasioiden palveluryhmä on
kokouksessaan 1.9.2020 käsitellyt asiaa ja esittää vapaaehtoiseen kannatukseen
perustuvan sopimuksen tekemistä. Kannatustavoitteeksi palveluryhmä esittää 6
000 € vuodessa. Evankelisen lähetysyhdistyksen anomus ja ehdotus
nimikkosopimukseksi ovat liitteenä.
Ehdotus:

Yhteyden johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle että
Kokkolan suomalainen seurakunta solmii nimikkolähettisopimuksen
Evankelisen lähetysyhdistys ry:n kanssa Kari Tynkkysen
lähettämiseksi Viroon. Sopimus tehdään vapaaehtoiseen kannatukseen
perustuvalla 6000 euron vuosikannatuksella sopimusehdotuksessa
mainituksi
(1.4.2020 – 31.12.2024) ajaksi.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Evankelisen lähetysyhdistyksen anomus ja ehdotus nimikkosopimukseksi ovat
liitteenä (LIITE).
Ehdotus:

Kokkolan suomalainen seurakunta solmii nimikkolähettisopimuksen
Evankelisen lähetysyhdistys ry:n kanssa Kari Tynkkysen
lähettämiseksi Viroon. Sopimus tehdään vapaaehtoiseen kannatukseen
perustuvalla 6000 euron vuosikannatuksella sopimusehdotuksessa
mainituksi (1.4.2020 – 31.12.2024) ajaksi.

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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§ 90 / 20
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAN SANSAN YHTEISÖJÄSENYYS
Yhteyden johtokunta 17.9.2020 § 22/ 2020:
Nimikkoasioiden palveluryhmä kokouksessaan totesi: Kokkolan
suomalainen seurakunta on kannattanut jo vuodesta 2005 Sansan
radiotyötä Intiassa. Seurakuntamme ei kuitenkaan ole hakenut Sansan
yhteisöjäsenyyttä. Jäsenyyden myötä seurakunnalla on mahdollisuus
osallistua ja vaikuttaa modernin medialähetystyön tulevaisuuteen mm.
osallistumalla Sansan vuosikokouksiin. Yhteistyösopimuksen
solmineille seurakunnille jäsenyys on maksuton. Liitteenä
Medialähetys Sanansaattajien yhteisöjäsenhakemus ja yhdistyksen
säännöt. Kokouksessa myös todettiin, että yhteisöjäsenyyshakemus on
todennäköisesti jäänyt epähuomiossa tekemättä ja asian kuuluisi
saattaa pikaisesti päiväjärjestykseen. Medialähetyksen tarpeellinen
paikka lähetyskentällä on korostunut erityisesti koronakevään aikana
ja sen merkitys tulevaisuuden lähetystyössä on suuri.
Esitys:

Yhteyden johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle että
Kokkolan suomalainen seurakunta hakee Medialähetys
Sanansaattajien (SANSA) yhteisöjäsenyyttä.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Liitteenä Medialähetys Sanansaattajien yhteisöjäsenhakemus ja yhdistyksen
säännöt (LIITE).
Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Kokkolan suomalainen seurakunta
hakee Medialähetys Sanansaattajan yhteisöjäsenyyttä.

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.

§ 91 / 20
TOIVOA NAISELLE-TYÖ NIMIKKOKOHTEEKSI
Yhteyden johtokunta 17.9.2020 § 23/ 2020:
Toivoa naisille -työ on kansainvälinen rukousliike jota suomessa
koordinoi Medialähetys Sanansaattajat. Rukousliikkeen
taustayhteisönä toimii kansainvälinen medialähetysjärjestö Trans
World Radio (TWR). Liikkeen tarkoituksena on kertoa naisille kautta
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maailman, että he ovat arvokkaita ja että he voivat saada toivon
Jeesuksessa ja että he saisivat ihmisarvoisen elämän. Työn ytimenä on
rukouskalenteri, jossa on lyhyt rukous joka päivälle. Saman rukouksen
rukoilee yli 63 000 naista eri puolilla maailmaa. Samalla kalenteri
välittää tietoa naisten elämäntilanteesta. Esiin tulevat ihmiskauppa,
lapsiavioliitot, leskien asema, tyttölasten abortointi ja surmat,
lukutaidottomuus, moniavioisuus, puutteellinen terveydenhuolto sekä
köyhyys. Ohjelmaan kuuluvat myös radio-ohjelmat joita tuotetaan ja
lähetetään 73 kielellä. Suomessa työtä on tehty noin 20 vuotta ja nyt
Kokkolan suomalainen seurakunta on liittymässä työn tukijaksi.
Ohjelman tarkempi esittely liitteessä samoin kuin ehdotettu
yhteistyösopimus.
Esitys:

Yhteyden johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että
Toivoa naisille – työ otetaan Kokkolan suomalaisen
seurakunnan nimikkokohteeksi vapaaehtoisen
kannatuksen puitteissa 2000 euron vuosikannatuksella.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Ohjelman tarkempi esittely liitteessä samoin kuin ehdotettu yhteistyösopimus (2
LIITETTÄ)
Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Toivoa naisille – työ otetaan
Kokkolan suomalaisen seurakunnan nimikkokohteeksi vapaaehtoisen
kannatuksen puitteissa 2000 euron vuosikannatuksella.

Päätös:

Päätös on ehdotuksen mukainen.

§ 92 / 20
TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN / KOULU- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ
Kasvatuksen johtokunta 23.9.2020 § 12/ 2020:
KOULU- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2021
Esitellään Koulu- ja oppilaitosyhteistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Esitys: Toimintasuunnitelmasta keskustellaan ja se hyväksytään ja esitetään
seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.
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Päätös: Esityksen mukainen. Lisäksi johtokunta esittää työryhmän perustamista,
johon kuuluu Reetta Mourujärvi, Sirpa Karjalainen, Risto Nikkanen ja Timo
Rajaniemi.

Seurakuntaneuvosto 8.10.2020
Kasvatustyön lähiesimies Tatu Koutonen on 25.9.2020 lähettänyt seuraavan
kirjeen:
”Selvitys kirkkoherra Jouni Sirviölle
Kasvatuksen johtokunta käsitteli 23.9.2020 kokouksessaan pykälässä
12 Koulu- ja oppilaitosyhteistyön toimintasuunnitelmaa vuodelle
2021.
Pykälää käsiteltäessä johtokunnassa heräsi keskustelu työn
tarpeellisuudesta ja resurssien vähyydestä. Taustalla olivat myös Katse
tulevaisuuteen –seminaarissa esille tulleet näköalat ajatellen nuorten
aikuisten parissa tehtävää työtä.
Johtokunta esitti työryhmän perustamista, jonka tarkoituksena on
hahmottaa Koulu- ja oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia,
tulevaisuutta ja resurssien tarvetta.
Työryhmään kuuluu Reetta Mourujärvi, Sirpa Karjalainen, Risto
Nikkanen, Timo Rajaniemi ja Tatu Koutonen. Sihteeriltä oli jäänyt
allekirjoittaneen nimi pois.
Kokkolassa 25.9.2020
merk.
Tatu Koutonen”
Kasvatuksen johtokunta esittää, että seurakuntaneuvosto perustaa työryhmän,
jonka tehtävä olisi hahmottaa Koulu- ja oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia,
tulevaisuutta ja resurssien tarvetta. Johtokunta keskusteli työn tarpeellisuudesta ja
resurssien vähyydestä.
Lapsivaikutusten (LAVA-arvio) näkökulmasta seurakunnan koulu- ja
oppilaitosyhteistyön kehittäminen on perusteltua. Myös täysi-ikäisten
opiskelijoiden keskuudessa oppilaitosyhteistyöllä on merkitystä.
Johtokunta esittää työryhmään Reetta Mourujärveä, Sirpa Karjalaista, Risto
Nikkasta, Timo Rajaniemeä ja Tatu Koutosta. Seurakuntaneuvoston tehtävä on
päättää ryhmästä ja se voi halutessaan lisätä jäseniä. Työryhmä voi kutsua myös
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muita kuultavaksi. Työryhmän tehtävä on tuoda seurakuntaneuvostolle raportti
hahmotuksista huhtikuun 2021 loppuun mennessä.
Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto
1. perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on hahmottaa koulu- ja
oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia, tulevaisuutta ja resurssien
tarvetta.
2. valitsee työryhmän jäseniksi Reetta Mourujärven, Sirpa Karjalaisen,
Risto Nikkasen, Timo Rajaniemen ja Tatu Koutosen.
Seurakuntaneuvosto voi asettaa lisää jäseniä.
3. antaa työryhmän työskentelylle määräajan. Huhtikuun 2021
loppuun mennessä se tuo seurakuntaneuvostolle raportin
hahmotuksistaan.

Päätös:

Asiasta keskusteltiin. Edustaja Saari ehdotti asian pöydälle panemista.
Edustajat Paananen, Fiskaali ja Passoja kannattivat sitä. Edustajat
Uusimäki ja Nygård kannattivat pohjaehdotusta. Asiasta äänestettiin.
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksellä. Äänestystuloksella 8-6
seurakunnan päätökseksi tuli asian pöydälle pano. Äänestyspöytäkirja
on liitteenä (LIITE).

§ 93 / 20
PALVELURYHMÄN PERUSTAMINEN / SEURAKUNTATYÖ JA SEKSUAALI- JA
SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT
Seurakuntaneuvosto 3.9.2020 / § 67
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiminta ja odotukset sekä seurakunnassa
tehty työ heidän kanssaan on herättänyt hämmennystä. Avoimuuden ja
läpinäkyvyyden lisäämiseksi seurakuntaneuvosto voi asettaa palveluryhmän, jonka
tehtävänä on miettiä ja koordinoida tälle alueelle liittyviä asioita. Sellaisia voisivat
olla mm. rovasti Martti Nykäsen suunnittelema seurakuntailta
seksuaalisvähemmistöistä Raamatussa, seurakunnan järjestämä toiminta Pridetapahtumien yhteydessä ja opetustyö seksuaalivähemmistöihin liittyen.
Palveluryhmä toimisi yleisen seurakuntatyön ja aikuistyön alueella, joten se kuuluisi
Yhteyden johtokunnan alueelle. Palveluryhmä voisi tässä vaiheessa olla
määräaikainen, esimerkiksi vuoden 2021 loppuun. Palveluryhmään jäseniksi voisi
kutsua niitä, jotka toimivat seksuaalivähemmistöjen parissa, esim. Martti Nykänen
ja Reetta Mourujärvi. Myös aikuistyötä koordinoiva pappi Sari Kontinen-Koski voisi
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olla mukana. Laaja-alaisuuden turvaamiseksi ryhmään voi tarvittaessa kutsua
muitakin. Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto voi asettaa keskuudestaan jäseniä
palveluryhmään.
Lähiesimiespalaverissa 19.8.2020 nousi esiin seuraavat asiat
seksuaalivähemmistöjen parissa tehtävään työhön liittyen:
- olennaista on, että puolueettomasti tuodaan esiin faktat
o mikä on kirkon opetus ja linja
o mistä kirkossa keskustellaan
- olisi hyvä, että seurakunnassa olisi jollekin sovittu vastuualueeksi toiminta
seksuaalivähemmistöjen kanssa; tiedetään, miten toimitaan.
- seurakunta ei ole mukana mainonnassa – ihmisten hädässä ollaan mukana.
- vähemmistöjen alueelle kuuluu paljon hiljaista ja sielunhoidollista työtä, joka
ei näy; sen lisäksi asioista puhutaan julkisesti; Seurakunta ei toiminnallaan jaa
eikä erottele työntekijöitä eikä seurakuntalaisia, vaan palvelee kaikkia.
- olennaista nähdä seksuaalisuus ja vähemmistöt osana laajempaa
elämänkokonaisuutta; tärkeää ettei yksittäistä asiaa nosteta yli muun.
Huomioitava asia on myös kunnioittavan keskustelun edistäminen, jota piispatkin
korostavat kirkolliskokoukselle laatimassaan kirjeessä Piispainkokouksen vastaus
kirkolliskokouksen pyyntöön (LIITE).
Seurakuntaneuvostolla on palveluryhmän osalta mahdollisuus erilaisiin ratkaisuihin.
Ensimmäinen vaihtoehto voisi olla, että ehdotus palveluryhmän perustamisesta
hylätään kokonaan. Tällöin kysymykseksi jää, miten seksuaalivähemmistöihin
liittyvässä keskustelussa tuetaan avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiriä.
Toinen vaihtoehto on, että seurakuntaneuvosto perustaa palveluryhmän, johon
asetetaan Martti Nykänen, Reetta Mourujärvi, Sari Kontinen-Koski ja
seurakuntaneuvoston valitsemat edustajat. Palveluryhmän perustaminen tukee
avoimuutta, yhteistyötä ja luottamusta.
Kolmas vaihtoehto on, että seurakuntaneuvosto keskustelee ja jättää asian pöydälle
ja palaa siihen seuraavassa kokouksessa. Näin seurakuntaneuvosto saa
miettimisaikaa.
Neljäs vaihtoehto on, että seurakuntaneuvoston keskustelu palvelee
lähetekeskusteluna ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Viides vaihtoehto on, että seurakuntaneuvosto keskustelun myötä kehittää
palveluryhmäajatusta eteenpäin ja tekee siitä päätöksen.
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Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto perustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
kanssa tehtävää työtä varten palveluryhmän, johon työntekijöistä
jäseniksi asetetaan Martti Nykänen, Reetta Mourujärvi ja Sari
Kontinen-Koski. Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan
edustajiansa.

Päätös:

Keskustelussa edustaja Pekka Nurmi esitti seurakuntaneuvostosta
jäseniksi Jukka Paanasta, Terttu Passojaa, Eeva-Kaija Nygårdia, Anne
Kellosaloa ja Kirsi Juvilaa. Edustaja Terttu Passoja ehdotti esityksen
panemista pöydälle. Edustaja Jukka Paananen kannatti pöydälle
panemista ja edustaja Pekka Nurmi veti esityksensä pois.
Seurakuntaneuvoston yksimielisellä päätöksellä ehdotus pantiin
pöydälle.

Seurakuntaneuvosto 8.10.2020:
Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto perustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
kanssa tehtävää työtä varten palveluryhmän, johon työntekijöistä
jäseniksi asetetaan Martti Nykänen, Reetta Mourujärvi ja Sari
Kontinen-Koski. Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan
edustajiansa.

Päätös:

Asiasta keskusteltiin. Edustaja Leppälä jätti vastaehdotuksen: ” Esitän,
että seurakuntaneuvosto hylkää esityksen seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen palveluryhmän perustamisesta. Haluamme
kohdella kaikkia ihmisiä tasavertaisesti ja heidän ihmisarvoaan
kunnioittaen.” Edustajat Saari, Fiskaali ja Nikkarikoski kannattivat
ehdotusta. Edustajat Uusimäki, Nygård ja Nurmi kannattivat
pohjaehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja asiasta
äänestettiin. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksellä.
Äänestyspöytäkirja on liitteenä (LIITE).
Äänestystuloksella 9 – 5 seurakuntaneuvoston päätökseksi tulee
Edustaja Leppälän ehdotus.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hylkää esityksen
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen palveluryhmän perustamisesta.
Haluamme kohdella kaikkia ihmisiä tasavertaisesti ja heidän
ihmisarvoaan kunnioittaen.
Edustaja Leppälän perustelut liitteenä (LIITE).
Jouni Sirviö ja Pekka Nurmi jättivät asiaan eriävän mielipiteen. Eriävän
mielipiteen perustelut liitteenä (LIITE).
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§ 94 / 20
TIEDOKSI / SOPIMUS RAHANKERÄYKSEN TOIMEENPANOSTA EV.LUT SEURAKUNNAN /
SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA
Kokkolan suomalainen seurakunta toteuttaa alueellaan rahankeräystä
Poliisihallituksen Kirkkopalvelut ry:lle myöntämän rahankeräysluvan nro
RA/2020/639 turvin, joka on voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi koko
Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kaikissa rahankeräystoimissa tulee olla
esillä Poliisihallituksen Kirkkopalveluille myöntämän rahankeräysluvan numero.
Kaikki keräysvarat ohjataan rahankeräysluvassa määritellylle Kirkkopalvelut ry:n
rahankeräystilille. Kirkkopalvelut tulouttaa lahjoitukset seurakunnalle keräyksen
täytyttyä tai erikseen sovitusti. Kirkkopalvelut ry. pidättää lahjoitetuista varoista
keräyksen hallinnoinnista ja toimeenpanosta aiheutuvat välittömät kulut.
Kerätyt varat tulee käyttää keräysluvan mukaisesti kriisien uhrien ja/tai
vähävaraisten auttamiseen Suomessa kohtuullisessa ajassa kuitenkin vähintään 12
kk aikana keräyksen tilittämisestä (LIITE).
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 95 / 20
TIEDOKSI/ YKSPIHLAJATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI
Seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi Yksipihlajan kirkon ja Koivuristin
tulevaisuutta käsitelleen työryhmän loppuraportti: Ykspihlajan kirkko, Työryhmä
2019 ja 2020, Loppuraportti, H. Marjamaa (LIITE). Loppuraportti tuotiin tiedoksi
yhteiseen kirkkoneuvostoon 23.9.2020.
Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2020 päättää asian etenemisestä,
seurakunnalta pyydetään tarvittaessa lausunto.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimet
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§ 96 / 20
TIEDOKSI / OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN PÖYTÄKIRJANOTE 17.9.2020 /
VIRKAVAPAUS / PASTORI EMILIA TEERIKANGAS
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 17.9.2020/ virkavapaus/
pastori Emilia Teerikanagas on nähtävillä tämän kokouksen liitteissä (LIITE).
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 97 / 20
TIEDOKSI / OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN PÖYTÄKIRJANOTE
17.9.2020/VIRANHOITOMÄÄRÄYS / PASTORIT MAJURI, MYLLYNIEMI, PAPPINEN / KOKKOLAN
SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 17.9.2020 /
Viranhoitomääräys / pastorit Majuri, Myllyniemi, Pappinen / Kokkolan
Suomalainen seurakunta on nähtävillä tämän kokouksen liitteissä (LIITE).
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 98 / 20
TIEDOKSI / OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN PÖYTÄKIRJANOTE 17.9.2020/
VUOSILOMAT LOKAKUU 2020-TAMMIKUU 2021 / KOKKOLAN ROVASTIKUNNAN
KIRKKOHERRAT
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 17.9.2020 / Vuosilomat
lokakuu 2020-tammikuu 2021 / Kokkolan rovastikunnan kirkkoherrat on
nähtävillä tämän kokouksen liitteissä (LIITE).
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 99 / 20
TIEDOKSI / KASVATUKSEN JOHTOKUNNAN 23.9.2020 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Kasvatuksen johtokunnan 23.9.2020 olleen kokouksen pöytäkirja on nähtävillä
tämän kokouksen liitteissä (LIITE).
Pöytäkirjan tarkastajien nimet
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Johtokunnalle tuotiin tiedoksi pyhäkoulutyön siirtyminen varhaiskasvatukseen.
Pyhäkoulutyössä kohdataan lapsia ja perheitä, jotka ovat samaa ikäluokkaa kuin
päiväkerhotyössä mukana olevat. On perusteltua, että työmuoto siirtyy
varhaiskasvatukseen. Asiasta on keskusteltu kirkkoherran kanssa. Työalaa tähän asti
hoitaneen viranhaltijan tehtävänkuvaa tarkennetaan hänen palattuaan virkavapaalta.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 100 / 20
TIEDOKSI / PALVELUN JOHTOKUNNAN 22.9.2020 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Palvelun johtokunnan 22.9.2020 olleen kokouksen pöytäkirja on nähtävillä tämän
kokouksen liitteissä (LIITE).
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 101 / 20
TIEDOKSI/ YHTEYDEN JOHTOKUNNAN 17.9.2020 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Yhteyden johtokunnan 17.9.2020 olleen kokouksen pöytäkirja on nähtävillä tämän
kokouksen liitteissä (LIITE).
Hyväksyessään toimintasuunnitelmat § 19 / 2020 johtokunta toteaa: Päätökseen
liitetään selonteko maahanmuuttotyön tilanteesta Koivuhaan seurakuntatalossa.
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 102 / 20
TIEDOKSI / VAPAAEHTOISTOIMINNAN OHJAUSRYHMÄN PALAVERIMUISTIO 10.9.2020
Vapaaehtoistoiminnan palaverimuistio 10.9.2020 on nähtävillä tämän kokouksen
liitteissä (LIITE).
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimet
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§ 103 / 20
TIEDOKSI / TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISHANKE
(KIPA 2-HANKE) LOPPURAPORTTI
Kirkkohallitus on julkaissut Kipa 2- loppuraportin yleiskirjeessään 21/2020.
Raportti on nähtävillä tämän kokouksen liitteissä (LIITE).
Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 104 / 20
VIRKAVAPAUSHAKEMUS 1.11.2020-30.4.2021 / AKI MÄKI-LEPPILAMPI
Aki Mäki-Leppilammelle on aikaisemmin myönnetty virkavapautta ajalle 1.1.31.10.2020. Kirkkoherralla on seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan oikeus
myöntää enintään 12 kuukautta kestävä palkaton virka- tai työvapaa.
Seurakuntaneuvoston tulee päättää Aki Mäki-Leppilammen virkavapaasta ajalle
1.11.2020-30.4.2021. Aki Mäki-Leppilammen anomus liitteenä (LIITE). Liitteen
sisältö on salassa pidettävää. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 /
kohta 25.
Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto myöntää Aki Mäki-Leppilammelle virkavapaata
ajalle 1.11.2020-30.4.2021.

Päätös:

Asiasta keskusteltiin. Edustaja Fiskaali kannatti esitystä.
Seurakuntaneuvosto myöntää Aki Mäki-Leppilammelle virkavapaata
ajalle 1.11.2020-30.4.2021.

§ 105 / 20
VIRANHALTIJAPÄÄTÖSLUETTELOT
Kirkkoherran ja lähiesimiesten päätösluettelo on nähtävillä tämän kokouksen
liitteissä (LIITE).
Ehdotus:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi ja toteaa, ettei vaadi päätösten
ottamista käsiteltäväkseen.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi ja totesi, ettei vaadi päätösten
ottamista käsiteltäväkseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimet
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
§ 106 / 20
TIEDOKSI/ KLAN SUOM SRK TULEVAT TAPAHTUMAT LOKA- JOULUKUUSSA 2020.
Seurakunnan tulevat tapahtumat liitteenä (LIITE).
Päätös:

Merkitään tiedoksi.

§ 107 / 20
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
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: 81,81,83,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104

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: 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93

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
1.

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).

2.

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

3.

Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen
henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta;

Pöytäkirjan tarkastajien nimet
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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);

5.

Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

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:
Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Läntinen KIrkkokatu 17
Postiosoite: Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
Sähköposti: kokkola@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 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
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tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
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4 VALITUSOSOITUS
4 a

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hallituskatu 3
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja 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

Pöytäkirjan tarkastajien nimet
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päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520
HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimet
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Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 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.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5,
7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun
oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja
markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.Yksityiskohtainen
valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

§ 108/ 20
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja piti loppurukouksen ja päätti kokouksen siunaukseen klo 19.00
Kokouksen puolesta

_______________________________________
Jouni Sirviö
puheenjohtaja

________________________________________
Mervi Santalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 9.10.2020

_________________________________________
Helena Leppälä

Pöytäkirjan tarkastajien nimet

____________________________________________
Risto Nikkanen

