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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (1 §) kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa
ennen kokousta valtuutetuille. Esityslista on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme
päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (8 §). Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty
valtuutetuille 27.1.2022. Kokouskutsu, joka on pidettävä viikon ajan seurakunnan
ilmoitustaululla ennen kokousta, on ollut asialuetteloineen nähtävänä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 27.1.-3.2.2022. KL:n 7. luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on
päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Nimenhuudon jälkeen
todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kvalt.päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2

Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjanpitäjänä toimii kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan talouspäällikkö.

Kvalt.päätös Päätös esityksen mukaan
§3

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.

Kvalt.päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Marjanen ja Anu Markus
§4

Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen
Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 7.2.-7.3.2022 kirkkoherranviraston
aukioloaikana ma-to klo 9-14. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta laitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 7.2.-7.3.2022. Tämän mukainen ilmoitus on Rauhan
Tervehdyksessä 27.1.2022.
Todetaan, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on KL:n 25 luvun 3 §:n mukaan pantava
vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle. Pöytäkirja tai
päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiselle varatun ajan.

Kvalt.päätös Päätös esityksen mukainen
§5

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2. momentin mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat
otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto
toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 6 §:n
mukaan asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksynee tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan
mukaisena.

Kvalt.päätös Ilmoitusasioihin lisättiin kohta ’Piispan tarkastus’. Hyväksyttiin työjärjestys.

2 _________ / __________

Tyrnävän seurakunta
Kirkkovaltuusto
Esityslista/pöytäkirja 1/2022 3.2.2022
§6

Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttaminen ja toimistosihteerin toimen
perustaminen
Valmistelu: kirkkoherra Teemu Isokääntä, p. 044 737 2619
Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtävänkuvassa
tapahtuneiden muutosten johdosta voidaan todeta, että kyseisten työtehtävien hoitamiseen
ei enää tarvita viranhaltijaa ja virkavastuuta. Erityisesti muutos on tapahtunut siinä
vaiheessa, kun kirkonkirjojenpito on siirtynyt Oulun aluekeskusrekisterin hoidettavaksi.
Aluekeskusrekisteriin siirryttäessä kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka on ollut
perusteltua vielä siirtymäajan verran, mutta nykytilanteessa kaiken viranomaistoimet ja päätökset kirkonkirjoihin liittyen tekee aluekeskusrekisteri.
Muista kuin papinviroista seurakunnassa päättää kirkkojärjestyksen 6. luvun 1 §:n mukaan
kirkkovaltuusto.
Mikäli valtuusto päättää lakkauttaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran, on tarpeen
avata seurakuntaan toimistosihteerin työsopimussuhteinen toistaiseksi voimassa oleva
työsuhde. Perustettavan työsopimussuhteisen toimistosihteerin työtehtävät ovat
kirkkoherranviraston asiakaspalvelutehtävät, seurakunnan tiedottamisen tehtävät,
seurakunnan taloustoimen avustavat tehtävät sekä hautatoimen avustavat tehtävät
hautakirjanpitoon ja hautainhoitosopimuksiin liittyen. Tarkempi työnkuvan määrittely
tapahtuu edellä mainittujen kuvausten sisällä siinä vaiheessa, kun kirkkoneuvosto julistaa
toimistosihteerin toimen haettavaksi. Samoin kirkkoneuvosto määrittelee tehtävän
palkkauksen, tehtävään vaadittavan osaamisen sekä muut tehtävän täyttämiseen vaadittavat
ehdot.
Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran nykyinen viranhaltija Sirkka Halonen on
ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.8.2022. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran
lakkauttaminen on siis luontevaa toteuttaa tuolloin. Uuden toimistosihteerin
perehdyttämisen ja lomakauden töiden hoitamisen näkökulmasta on tarpeen, että uusi
työsuhteinen toimistosihteeri aloittaa tehtävässä 1.5.2022.

Esitys (kh):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa kirkkoherranviraston
toimistosihteerin viran 1.8.2022 alkaen ja seurakuntaan avataan toimistosihteerin
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.5.2022 alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös 19.1.2022 (§ 4): Päätös esityksen mukainen.

Kvalt.päätös: Päätös esityksen mukainen
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§7

Poistosuunnitelman muutos seurakunnan kirjanpidossa
Valmistelu: talouspäällikkö Jukka Aatsinki p.044 737 2621
Kirkkohallitukselta tuli vuonna 2020 seurakunnille uusi ohjeistus käyttöomaisuuskirjanpitoon
sekä suunnitelman mukaisten poistojen laskemiseen. Uusi ohjeistus tulee ottaa käyttöön
tilivuoden 2021 aikana. Suurimpana muutoksena ohjeistuksesta tulee uudet suositukset
pysyvien vastaavien poistoajoista. Niitä on lyhennetty aikaisemmasta ohjeistuksesta, ja sen
myötä myös seurakunnan tulee tarkastaa omia poistoaikojaan. Tyrnävän seurakunnalle tämä
tarkoittaa poistoaikojen lyhentämistä osasta seurakunnan aineellisia hyödykkeitä. Listaus ja
seurakunnan aineellisista hyödykkeistä, niiden vanhoista poistoajoista, uusista poistoajoista,
sekä niiden myötä tulevista suunnitelman mukaisista poistoista liitteenä 1.
Poistomenetelmänä pysyy edelleen tasapoistomenetelmä. Uusi poistosuunnitelma vaikuttaa
tilikauden 2021 sekä tulevien tilikausien kuluihin, ja asia kuuluu kirkkovaltuuston
päätettäväksi.

Esitys (tp):

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan uuden
poistosuunnitelman otettavaksi käyttöön vuoden 2021 tilinpäätöksessä.
Kirkkoneuvoston päätös 19.1.2022 (§ 8): Päätös esityksen mukainen.

Kvalt.päätös: Päätös esityksen mukainen

§8

Kokouspalkkiot peruskorjaustyöryhmän kokouksiin valtuutetuille
Valmistelu: talouspäällikkö Jukka Aatsinki p.044 737 2621
Seurakunnan peruskorjaustyöryhmällä on ollut paljon kokouksia viime vuosina johtuen
Tyrnävän kirkon remontista ja Temmeksen kirkon remontin valmistelusta. Kokouksia tulee
olemaan myös tulevina vuosina Temmeksen kirkon remontin varsinaisesti alkaessa. Suurin
osa kokouksista joudutaan järjestämään virka-aikana johtuen rakennusurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden työajoista, jolloin peruskorjaustyöryhmän valtuutetut joutuvat käyttämään
omaa työaikaansa seurakunnan tehtävissä. Tasapuolisuuden vuoksi, korvauksena
menetetystä työajasta luottamushenkilöt voisivat olla oikeutettuja kokouspalkkioihin
peruskorjaustyöryhmän kokouksista. Tämä voisi myös lisätä osallistumista työryhmän
kokouksiin. Kirkon työehtosopimus ei aseta rajoja luottamushenkilöille maksettavista
palkkiosta, vaan kirkkovaltuuston tulee niistä päättää. Pikaisella tarkastelulla eri
seurakuntien kokouspalkkiot eri toimielinten kokouksista vaihtelivat 30–70 € välillä.

Esitys (tp):

Kirkkoneuvosto keskustelee kokouspalkkiokäytännöstä, ja tekee tarvittaessa ehdotuksen
kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös 19.1.2022 (§ 9):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että peruskorjaustyöryhmän jäsenille
kokouspalkkiona maksetaan 70 euroa kokous.

Kvalt.päätös: Päätös esityksen mukainen
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§9

Ilmoitusasiat
•
•
•
•

§ 10

Kirkkovaltuuston kokoukset: 28.4.
1.5. klo 15 Luomakunnan laulu -konsertti ja seurakunnan kiitosateria
Kirkkopäivät 20.–22.5. Oulussa
Piispantarkastus 20.-22.1.2023

Valitusosoitus ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet, jotka seuraavat pöytäkirjan liitteenä. Kokous
päättyi klo 18.49
Kokouksen puolesta

Nelli Kauppi
puheenjohtaja

Jukka Aatsinki
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.
Tyrnävällä 3.2.2022

Janne Marjanen
pöytäkirjantarkastaja

Anu Markus
pöytäkirjantarkastaja

Edellä oleva pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.2.- 7.3.2022
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Ilmoitus nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 7.2.- 7.3.2022.
Todistetaan Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.3.2022.
Teemu Isokääntä
Kirkkoherra
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