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Tuominen Mauri
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Välimäki Olli

jäsen

Poissa
Fisher Andrew

jäsen

Järvinen Jussi

jäsen

Nokso-Koivisto Outi

jäsen

Rinne Riku

jäsen

Saarinen Seppo

jäsen

Sainio Urpo

jäsen

Muut osallistujat
Lauri Salminen

kirkkoherra

Titta Viitaniemi

vt. talousjohtaja

Anu Heiskanen

tiedottaja

Reija Saarinen

toimistosihteeri, kokouksen sihteeri
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Allekirjoitukset
TUIJA KIISKINEN

REIJA SAARINEN

Tuija Kiiskinen, puheenjohtaja

Reija Saarinen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Nokialla 14.6.2021
MARJUKKA SIMOLA

MAURI TUOMINEN

Marjukka Simola

Mauri Tuominen

Pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi § 19 ja 20 osalta kokouksessa.
Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 16.6.2021–15.7.2021 kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Nokian seurakunnan
ilmoitustaululla.
Nokialla 16.6.2021
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§ 17

Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Tuija Kiiskinen avasi kokouksen ja kirkkoherra Lauri Salminen piti
alkuhartauden.
Sihteerin valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § 2 momentin mukaan kirkkovaltuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja, joka huolehtii muistakin sihteerin tehtävistä, jolle
valtuusto toisin päätä.
Päätös
Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistosihteeri Reija Saarinen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kokouksen osallistujille 1.6.2021. Todetaan läsnäolijat.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marjukka Simola ja Mauri Tuominen.
Kokouksen käsittelyjärjestys
Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestys.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§ 18

Talous- ja henkilöstökatsaus ja koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset
toiminnassa
Diaarinumero

DNOK/14/00.01.03/2021

Valmistelija

kirkkoherra Lauri Salminen

Esittelijä

kirkkoherra Lauri Salminen

Asian esittely
Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toiminnassa
Kirkkoherra antaa tilannekatsauksen.
Verotulot
Vuonna 2021 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammi–huhtikuulta
2 467 314 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2020 tuloja kertyi 2 333 599 euroa. Vuoden
2021 kumulatiivinen kertymä on 5,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Huhtikuun verotulot olivat 537 118 euroa, joka on 9,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna
vastaavana aikana (490 767 euroa). Ansio- ja pääomatuloveron kumulatiivinen kertymä
on 2 246 282 euroa, joka on 6,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna 2 117 707 euroa.
Valtionrahoitusta saadaan noin 55 250 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä
helmikuun loppuun mennessä oli 221 032 euroa, joka on 2,4 % enemmän kuin edellisenä
vuonna vastaavana aikana.
Sijoitukset
30.4.2021 Sijoitusten yhteenveto (seurakunta, testamentit ja hautainhoitorahasto yht.)

Markkina-arvo jakson alussa
Markkina-arvo raportointipäivänä
Nettokassavirrat
VOITTO/TAPPIO

Raportoinnin
alusta
(17.12.2015)

Vuoden
alusta

Kuukauden alusta

152 340
4 465 041
-3 432 327
880 375

4 207 016
4 465 041
-110 073
147 953

4 413 594
4 465 041
0
51 447
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Henkilöstökatsaus
Kirkkoherra antaa katsauksen.
Kiinteistökatsaus
Tulevaisuuden seurakuntatilat –hankkeen tilannekatsaus.
Esitys
Merkitään katsaukset tiedoksi.
Päätös
Merkittiin katsaukset tiedoksi.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§ 19

Suoniemen rantatontin nro 6 myynti
Diaarinumero

DNOK/35/03.01.01/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Nokian seurakunnan omistaman Laurilan tilan alueelle on ranta-asemaakaavan
mukaisesti lohkottu kesäasumiseen tarkoitettuja rantatontteja 10 kappaletta. Tonteille on
rakennettu tie Kaskiniityntieltä. Jokaisen tontin rajalle on vedetty sähkölinja valmiiksi
sähkön jakelua hoitavan verkkoyhtiön toimesta.
Kirkkoneuvosto päätti keväällä 2016, että Laurilan tilan rantatonttien myyntiä valmistellaan
tavalla, josta Nokian seurakunta saa mahdollisimman hyvän taloudellisen hyödyn.
Syksyllä 2016 tehtiin kaupat tontista nro 10, keväällä 2017 tonteista nro 1, 2 ja 9, keväällä
2018 tontista nro 3 ja syksyllä 2018 tontista nro 8. Keväällä 2019 tehtiin kaupat tonteista
nro 5 ja 7 ja keväällä 2020 tontista nro 4.
Maija Anttila-Hillmann ja Tomás Alejandro Hillmann ovat tehneet ostotarjouksen
Suoniemen rantatontista nro 6 (kiinteistötunnus 536-433-3-8) suuruudeltaan 103 000
euroa. Tarjouksen tekijöiden kanssa on tehty esisopimus kiinteistön kaupasta.
Esisopimuksen purkavana ehtona on kirkkolain mukainen päätösten ketju kiinteistön
kaupasta.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 19.5.2021 § 68.
Liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.
Liitteet
Suoniemen rantatontit, myyntiseloste 22.7.2020 (Kiinteistö ja rakennus Mäkelä Oy)
Lainhuutotodistus, rekisteriyksikkö 536-433-3-8 Tontti 6/1
Rasitustodistus, rekisteriyksikkö 536-433-3-8 Tontti 6/1
Kiinteistörekisteriote, rekisteriyksikkö 536-433-3-8 Tontti 6/1
Toimituskartta
Esisopimus
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Esitys
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
1.

kirkkovaltuusto päättää myydä Nokian seurakunnan omistaman Suoniemen
rantatontin nro 6 (kiinteistötunnus 536-433-3-8) tarjouksen tekijöille Maija AnttilaHillmannille ja Tomás Alejandro Hillmannille 103 000 euron hintaan.

2.

kirkkovaltuuston päätös kiinteistön myynnistä alistetaan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku
Valitus kirkkohallitukseen (KL 24:4)
Tiedoksi
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, ostajat
Päätös luettiin ja pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi tämän pykälän osalta.
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§ 20

Maa-alueen myynti
Diaarinumero

DNOK/57/03.01.01/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Sakari Paunila on ilmaissut olevansa kiinnostunut ostamaan Nokian seurakunnalta noin
320 neliömetrin suuruisen määräalan kiinteistöstä numero 536-433-3-2. Määräala on
joutomaata, joka sijaitsee kiinteistön 536-433-7-0 vieressä.
Kirkkoneuvosto antaa lopullisen päätösesityksensä kokouksessa.
Liitteet
Kartta määräalasta
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.

Nokian seurakunta myy Sakari Paunilalle noin 320 neliömetrin suuruisen määräalan
kiinteistöstä numero 536-433-3-2 hintaan xxx euroa

2.

Kauppaan ei sisälly kantatilan osuuksia yhteisiin maa-alueisiin

3.

Ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä kuluista (kauppakirjan laatiminen,
kaupanvahvistus, lohkominen ja lainhuudatus).

4.

Kirkkovaltuuston päätös kiinteistön myynnistä alistetaan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Asian käsittely
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2021 § 91 ja esittää kirkkovaltuustolle,
että tontti myydään 500 euron hintaan.
Päätös
1.

Nokian seurakunta myy Sakari Paunilalle noin 320 neliömetrin suuruisen määräalan
kiinteistöstä numero 536-433-3-2 hintaan 500 euroa.

2.

Kauppaan ei sisälly kantatilan osuuksia yhteisiin maa-alueisiin.

3.

Ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä kuluista (kauppakirjan laatiminen,
kaupanvahvistus, lohkominen ja lainhuudatus).
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4.

Kirkkovaltuuston päätös kiinteistön myynnistä alistetaan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Muutoksenhaku
Valitus kirkkohallitukseen (KL 24:4)
Tiedoksi
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, ostaja
Päätös luettiin ja pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi tämän pykälän osalta.
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§ 21

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Diaarinumero

DNOK/50/02.01.01/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua
niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15
luvun 2 §:n 2 momentin mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän
talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan
varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan
kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05
prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee
ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivään mennessä.
Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina 2009–2010 ja 1,50 % vuosina
2011–2018. Vuodesta 2019 lähtien veroprosentti on ollut 1,60 %. Tampereen
hiippakunnassa seurakuntien veroprosentit vuonna 2020 vaihtelevat välillä 1,25–2 %.
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 suunnittelulukujen perustana on käytetty
verotulojen budjetoinnissa veroprosenttia 1,60 %. Nykyisen, strategian mukaisen
toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää
veroprosentin säilyttämistä ennallaan.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 19.5.2021 § 75.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi
vuodelle 2022 vahvistetaan 1,60 %.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (KL 24:4)
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§ 22

Kappalaisen vaali
Diaarinumero

DNOK/36/01.01.01/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi Arja Kuusniemelle eron kappalaisen
virasta 1.7.2021 alkaen. Kuusniemen eron myötä tuomiokapituli julisti kappalaisen viran
haettavaksi 19.3.2021 mennessä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kappalaisen
vaali kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto voi käyttää apuna valitsemaansa työryhmää, jolle
kirkkoneuvosto voi ohjata rekrytointiin liittyviä tehtäviä kuten esimerkiksi haastateltavien
valinta, haastattelut, lausunnon antaminen hakijoista. Kirkkoneuvoston kokouksessa
24.3.2021 perustettiin kappalaisen rekrytointia varten valmistelutyöryhmä ja siihen valittiin
kirkkoherra, henkilöstöpäällikkö, Tuija Kiiskinen, Sanna Ojala ja Pirkko Pihlajamaa.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut lausunnon kappalaisen virkaa
hakeneista ja päättänyt, että Aija Aurén, Maritta Hartikainen, Heli Kinisjärvi, Eikka Kähärä,
Petri Lassila, Marja-Liisa Mäki, Juha Partanen ja Timo Waris ovat kelpoisia hakemaan
Nokian seurakunnan kappalaisen virkaa. Kirkkoneuvoston perustama valmistelutyöryhmä
haastatteli 26.–27.4.2021 kaikki kahdeksan kelpoista hakijaa. Haastatteluissa työryhmä
otti huomioon viranhakuilmoituksessa mainitut toiveet. Ilmoituksessa toivottiin, että
hakijalla olisi näyttöä kannustavista ja aktivoivista vuorovaikutustaidoista ja kehittävästä
työotteesta. Hakijan työnäyn toivottiin olevan ulospäin suuntautuva seurakunta, joka
kutsuu nokialaisia yhteyteensä. Erityisesti nuorten ja työikäisten kohtaamisen toivottiin
olevan hakijalle merkityksellistä ja luontevaa. Lisäksi arvostettiin hyviä viestintä- ja
verkostoitumistaitoja, työyhteisötaitoja sekä kykyä ja halua rakentaa vahvaa yhteistyötä.
Kirkkoneuvosto totesi 19.5.2021 kokouksessa, että hakijoista Petri Lassila on 12.5.2021
tekemällä ilmoituksella vetänyt hakemuksensa pois kappalaisen vaalista. Tämän johdosta
kirkkoneuvosto päätti, että asia valmistellaan uudelleen kirkkoneuvoston 2.6.2021
pidettävään kokoukseen. Kirkkoneuvoston valitsema valmistelutyöryhmä otti asian
uudelleen valmisteluun kokouksessaan 25.5.2021. Hakuasiakirjoista, joista ilmenee
hakijoiden työkokemus ja ammattitaidon kehittäminen, tuomiokapitulin lausunnosta,
haastatteluista sekä työryhmän laatimasta ansiovertailusta saadun kokonaisvaikutelman

Nokian seurakunta

Pöytäkirja

3/2021

10

09.06.2021
Nokian seurakunta - Kirkkovaltuusto
perusteella työryhmä päätti yksimielisesti ehdottaa, että kappalaisen virkaan tulisi valita
Heli Kinisjärvi.
Kappalaisen vaali on määrä suorittaa kirkkovaltuuston kokouksessa 9.6.2021.
Kappalaisen vaalia toimitettaessa kirkkovaltuustossa äänestyksiä on vain yksi
(kirkkojärjestys 6 luku 19 § 4 momentti) eikä vaalissa voi valita ketään varalle. Jos äänet
kappalaisen vaalissa menevät tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin
eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon kirkkojärjestyksen 16 §:n 3 momentissa
mainitut seikat.
Esitys
Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
1. Kappalaisen virkaan valitaan Heli Kinisjärvi,
2. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen
terveydentilastaan ja esittänyt rikosrekisteriotteen,
3. Virassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa,
4. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti.
Asian käsittely
Sisko Nevala ehdotti, että kappalaisen virkaan valitaan Juha Partanen. Kaija Hautakoski,
Aki Morikka ja Mauri Tuominen kannattivat ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska kappalaisen virkaan valittavasta henkilöstä on tehty
vastaehdotus, asiasta on äänestettävä. Vaalissa voi äänestää ketä tahansa seitsemästä
ehdokkaasta.
Pirkko Pihlajamaa ehdotti suljettua lippuäänestystä. Puheenjohtaja totesi, että äänestys
suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja että äänestyslippuun kirjoitetaan sukunimi.
Vaalissa annettiin 31 ääntä. Juha Partanen sai 19 ääntä, Heli Kinisjärvi sai 11 ääntä ja
Marja-Liisa Mäki sai 1 äänen.
Päätös
Kohta 1. Päätettiin valita kappalaisen virkaan Juha Partanen 19 äänellä.
Kohdat 2 – 4. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (kirkkolaki 24:4)
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§ 23

Nokian seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020, tilintarkastuskertomus
ja vastuuvapauden myöntäminen
Diaarinumero

DNOK/34/00.03.00/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (kirkkojärjestys 15 luku 5 §) säännösten
mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut,
tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot.
Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys
kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille
sen valmistuttua.
Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
kesäkuun loppuun mennessä.
Nokian seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden 2020 ylijäämä on 21 051,73 euroa.
Taseen loppusumma on 1 184 078,55 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden
ylijäämä 21 051,73 euroa siirretään omaan pääomaan.
Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat
tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot
seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Nokian seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 1.1.–
31.12.2020 ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (kirkkoneuvosto 24.3.2021 § 37).
Nokian seurakunnan tilintarkastuksen tilivuodelta 2020 on suorittanut KPMG Oy Ab
päävastuullisena tarkastajanaan JHT, KHT Mari Säynätjoki.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 19.5.2021 § 77.
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Liitteet


Hautainhoitorahaston tilinpäätös 1.1.–31.12.2020



Hautainhoitorahaston tilintarkastuskertomus 2020

Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.

käsitellään hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätös

2.

päätetään siirtää hautainhoitorahaston tilikauden 2020 ylijäämä 21 051,73 euroa
tilikauden yli-/alijäämätilille hautainhoitorahaston taseeseen

3.

käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

4.

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (KL 24:4)
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§ 24

Nokian seurakunnan tilinpäätös 2020, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden
myöntäminen
Diaarinumero

DNOK/33/00.03.00/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (kirkkojärjestys 15 luvun 5 §) säännösten
mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut,
tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot.
Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys
kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille
sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.
Nokian seurakunnan tilikauden 2020 ylijäämä on 264 905,48 euroa. Taseen loppusumma
on 14 154 429 27 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 264 905,48
euroa siirretään omaan pääomaan.
Tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan JHT,
KHT Mari Säynätjoki. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen äänestyksen jälkeen kokouksessaan
21.4.2021 § 56. Olli Välimäki ja Aki Morikka eivät kannattaneet tilinpäätöksen
hyväksymistä vaan ehdottivat sen palauttamista valmisteluun. Olli Välimäki ja Aki Morikka
eivät allekirjoittaneet tilinpäätöstä.
Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen kokouksessaan 19.5.2021 § 79.
Kokouksessa Olli Välimäki ehdotti, että johtaville viranhaltijoille ei myönnetä
vastuuvapautta. Aki Morikka kannatti ehdotusta. Kirkkoneuvoston äänestyksessä ehdotus
hylättiin äänin 7–2. Olli Välimäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
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Liitteet


Nokian seurakunnan tilinpäätös 1.1.–31.12.2020



Tilintarkastuskertomus 2020

Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.

käsitellään seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös

2.

seurakunnan tilikauden ylijäämä 264 905,48 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä tilille seurakunnan taseeseen

3.

käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

4.

vahvistetaan seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös

5.

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2020.

Asian käsittely
Pirkko Pihlajamaa teki muutosehdotuksen, että kohdat 1. – 4. hyväksytään esityksen
mukaisesti ja kohta 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta
2020, pois lukien johtavat viranhaltijat, johtuen viranomaisselvitysten keskeneräisyydestä.
Olli Välimäki kannatti ehdotusta.
Sisko Nevala ilmoitti kannattavansa kohtien 1. – 5. hyväksymistä esityksen mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus ja asiasta on äänestettävä.
Olli Välimäki ehdotti neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja totesi, että pidetään 5 min.
neuvottelutauko klo 19:29–19.34.
Puheenjohtaja totesi, että äänestys toteutetaan nimenhuutoäänestyksenä: ne, jotka
kannattavat kirkkoneuvoston pohjaesitystä, äänestävät ”jaa” ja vastaehdotusta
kannattavat äänestävät ”ei”.
Pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Aaltonen, Kalliomäki, Kiiskinen, Kivimäki, Nevala,
Nurmi, Ojala ja Tuominen. Pirkko Pihlajamaan tekemän vastaehdotuksen puolesta
äänestivät Alanen, Asmala, Hanttu, Hautakoski, Kaurala, Kortesmäki, Kylmäkoski,
Lehmussaari, Lehtinen, Lehtonen, Mattila, Morikka, Nieminen, Olander, Pihlajamaa,
Pohjanen Jarkko, Pohjanen Virpi, Rautalin, Reunamäki, Sala-Kallio Kirsti, Simola, Syrjä ja
Välimäki.
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Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys sai 8 ääntä ja Pihlajamaan vastaehdotus 23 ääntä.
Päätös
Kirkkovaltuusto päätti, että kohdat 1 – 4 hyväksytään esityksen mukaisesti. Kohta 5.
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2020, pois lukien
johtavat viranhaltijat, johtuen viranomaisselvitysten keskeneräisyydestä.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (KL 24:4)
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§ 25

Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2021


22.6.2021 klo 15.00



25.8.2021 klo 15.00



22.9.2021 klo 15.00 budjetti 1



27.10.2021 klo 15.00 budjetti 2



8.12.2021 klo 15.00 Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.

Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2021


17.11.2021 klo 18.00 talousarvio

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.
Muut ilmoitusasiat

Esitys
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§ 26

Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:44.
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Valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
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: 17, 18, 25, 26
Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 21, 22, 23, 24
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusviranomainen ja yhteystiedot kirkollis- ja hallintovalituksissa
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää päätöksen tiedoksisaannista.
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Valitusviranomainen ja yhteystiedot alistusasiassa
Kirkkohallitus
Pöytäkirjan pykälät: 19, 20
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen kirkollis- ja hallintovalituksissa
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana ajankohtana 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.
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



vaatimuksen 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.
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Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:


valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen



selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen 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.
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.
Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 260 €. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 2 050 €, jos julkisen hankinnan arvo on alle
1 miljoonaa euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa, maksu on 4100 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6140 €. Yksityishenkilön
oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 €.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

