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Kokousaika

ke 11.5.2022 klo 18.00 – 19.40

Kokouspaikka

Seurakuntakeskus

Jäsenet/varajäsenet

13/19
Forss-Pappila Maija
Jokiperä-Ryynänen Raili
Kananen Marketta
Kangasharju Seppo
Kumpulainen Tiina
Laakso Tapio
Leskinen Maija
Liimatainen Teuvo
Linna Olavi
Marin Olavi
Paananen Petri
Parttimaa Kaija
Riihijärvi Arto
Ruotsalainen Elisa
Ruotsalainen Pirkko
Tikanmäki Jussi
Tikkanen Katriina
Vesamäki Tuula
Vuohtoniemi Karin

Muut läsnäolijat

Ahola Mirva
Tölli Ulla

Käsiteltävät asiat

§:t 1 – 9

Kinnunen Merja, varajäsen

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Allekirjoitukset
_______________________
Arto Riihijärvi
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu

_______________________
Ulla Tölli
sihteeri

11.5.2022

_______________________
Tiina Kumpulainen

_______________________
Teuvo Liimatainen

Mikäli et pääse tulemaan kokoukseen, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian kirkkoherranvirastoon
p. 0400 395 220 tai taloustoimistoon p. 0400 395 221 (myös tekstiviesti) tai ulla.tolli@evl.fi.
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1§ Kokoustiedot
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja
pidettävä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 7:4§:n mukaan kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Esitys

Kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Valtuutetuille on lähetetty kokouskutsu esityslistoineen kirkkovaltuuston
työjärjestyksen mukaisesti.
Kutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä
4.5 – 11.5.2022 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.
Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastus ja nähtävilläpito
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin
kerralla sitä varten valittua jäsentä.
KL:n 25:3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai
kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on pidettävä siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen
yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ilmoitettu.
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
Marketta Kananen ja Seppo Kangasharju, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 12.5.–13.6.2022 väliseksi ajaksi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Kumpulainen ja Teuvo Liimatainen.
Ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 12.5.–13.6.2022 väliseksi ajaksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Pääkirkon nimiasia
Kirkkoneuvosto 19.1.2022
3§ Pääkirkon nimiasia
Yleisiä perusteluja:
Viime vuosina on palattu vanhaan kristilliseen perinteeseen antaa kirkoille erityinen nimi. Näin
esimerkiksi Kalajoen rovastikunnassa Haapajärvellä Kristuksen kirkastumisen kirkko, Nivalassa
Pyhän sydämen kirkko ja Ylivieskassa Pyhän Kolminaisuuden kirkko. Nimi ”Pyhän Annan kirkko”
otettiin Pyhäjärvellä käyttöön vuonna 2005 seurakuntakeskuksen kirkkotilalle, josta siihen asti oli
käytetty nimitystä uusi kirkko. Pyhäjärven pääkirkosta näytetään joskus käyttävän myös nimeä
vanha kirkko. Nimi Pyhän Annan kirkko on omaksuttu Pyhäjärvellä hyvin ja nimen taustat ovat
olleet omiaan tekemään siitä juuri tälle kaivospaikkakunnalle sopivan nimen kirkolle.
Pääkirkossa on tehty viime vuosina useampia remontteja, viimeisimpänä vuoden 2021
ulkomaalaus. Kirkko on saatettu nyt edustavaan kuntoon sen täyttäessä tänä vuonna 125 vuotta.
Piispa Jukka Keskitalo on tulossa toimittamaan piispanmessua pääkirkon 125-vuotisjuhlaan
30.10.2022. Tässä juhlassa voitaisiin ottaa käyttöön uusi nimi, joka voisi kuvata Pyhäjärven
viidennen kirkon luonnetta ja merkitystä ja antaa kirkolle ansaitsemansa juhlavan nimen.
Kirkkoherra on käynyt keskusteluja seurakunnan historiaa tuntevan ja historiateoksen
kirjoittaneen Jorma Tulkun kanssa, löytyisikö seurakunnan historiasta ja kirkon ulkonäöstä jokin
juuri tälle kirkolle ominainen nimi. Keskusteluissa myös muiden seurakuntaa ja kirkkoa hyvin
tuntevien henkilöiden kanssa on noussut esiin nimi Pyhän ristin kirkko. Se onkin hyvin
perinteinen kristillisen kirkon nimi ja Suomessa tämän nimisiä kirkkoja on useampia. Esimerkiksi
1400-luvulla rakennettu Hattulan Pyhän ristin kirkko on saanut nimensä pyhäinjäännöksestä, jota
kirkossa säilytettiin. Legendan mukaan kyseinen pieni puupalanen oli peräisin rististä, johon
Kristus oli naulittu. Myös Raumalla on keskiaikainen Pyhän ristin kirkko, Iisalmessa vuonna 1934
ja Kuusamossa 1950-luvulla käyttöön otetut samannimiset kirkot.
Pyhäjärven seurakunnan omasta historiasta löytyvää taustaa:
Pyhäjärvellä asui 1500-luvun alkukymmeninä, ennen uskonpuhdistusta, muutama perhekunta
metsästäjä-kalastajia, myöhemmin myös kaskimiehiä. Veroluetteloissa heidän etunimensä ovat
kristillisiä. Siitä voidaan päätellä, että he ovat olleet kastettuja ja kristillisen perinteen
vaikutuspiirissä. Kristillinen usko on vaikuttanut jo alueella, vaikkei omaa kirkkoa tai pappia ole
vielä ollutkaan. Heidän opetuksensa oli Pyhäjoen kirkkoherran vastuulla, sillä nykyinen Pyhäjärvi
kuului silloin Pyhäjoen emäseurakuntaan.
Pyhäjärvisen perinne- ja paikkatietojen mukaan eräs munkki Pietari olisi vieraillut Pyhäjärvellä ja
pystyttänyt ristin rantakalliolle saaren eteläpäähän, joka jo vanhastaan tiedettiin kalastajien
kokoontumispaikaksi ja hyväksi kala-apajaksi. Saarta alettiinkin sen tähden nimittää
Pietarsaareksi ja kerrottiin, että hiidet kaikkosivat, kun munkki Pietari pystytti ristin rantaan.
Kenties saarnaajaveli olisi ollut fransiskaanimunkki Raumalta. Rauman fransiskaaniluostarin
toiminta-aluetta kun oli sisämaan Häme, Jämsän takamaita myöten ja Pohjan Ranta, aina
Pyhäjoelle ja sieltä alajuoksulle asti. Rauman luostarin Pyhän Ristin kirkko oli 1400-luvulla
rakennettu. Luostari suljettiin 1538, mutta Pyhän ristin kirkko on yhä Rauman pääkirkko. Ehkä
ensimmäisiä saarnoja Pyhäjärven rannoilla pitänyt Pietari oli lähtenyt liikkeelle tuolta Pyhän Ristin
kirkon tuntumasta ja pystytti sitten julistamiensa sanojen vakuudeksi ristin Pietarsaaren kallioille.
Pyhäjärven nykyisessä pääkirkossa oli alun perin alttaritaulun kohdalla honkaristi vuoteen 1945
asti, jolloin alttaritaulun maalasi Ilmari Virkkala. Taulu esittää Jeesusta ristillä pyhäjärvisten
hahmojen ympäröimänä. Vanha honkaristi on yhä alttaritaulun takana. Kirkon arkkitehtuurissa
toistuvat myös ovien yläpuolella olevat risti-ikkunat.
Pyhä risti on kutsunut pyhäjärvisiä evankeliumin äärelle siitä alkaen, kun ensimmäiset kristilliset
julistajat ovat saapuneet. Siksi Pyhäjärven viides kirkko ansaitsisi tulla nimetyksi Pyhän ristin
kirkoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeäisi pääkirkon Pyhän Ristin kirkoksi. Nimi
otetaan käyttöön piispanmessussa 30.10.2022, kirkon 125-vuotisjuhlassa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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3§ Tilinpäätös vuodelta 2021
Kirkkoneuvosto 31.3.2022
17§ Tilinpäätös vuodelta 2021
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat
tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja kirkkojärjestyksen
9 luvun 6 § 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Pyhäjärven seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 liitteenä.
Tilinpäätös sisältää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.
Tilikauden tulokseksi muodostui 96 869,74 euroa. Vuosikate on 153 233,06 euroa ja poistot
yhteensä 56 363,32 euroa. Kertomusvuonna verotuloja tilitettiin 972 422,63 euroa, mikä on
2,2% vähemmän kuin edellisvuonna.
Hautainhoitorahaston tulokseksi muodostui -310,07 euroa.
Talouden tasapainottamiseksi Pyhäjärven seurakunnassa jo tehty työ on tuottanut odotettua
tulosta, minkä ansiosta vuosikate ja tilinpäätöksen tulos ovat hyvällä tasolla. Tämänhetkinen
vakaa taloudellinen tilanne ei kuitenkaan poista tarvetta seurata toimintaympäristössä
jatkuvasti tapahtuvaa muutosta. Kustannusrakenteen täytyy vastata tulorahoitusta, jotta
seurakunnan talous säilyy jatkossakin tasapainossa.
Tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä luovuttaa sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätös ja tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus
esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden
käsittelemistä varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.
Liite 1
Liite 2

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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4§ Seurakuntavaalit 2022
Kirkkoneuvosto 31.3.2022
20§ Seurakuntavaalit 2022
Seurakuntavaalit pidetään vuonna 2022 marraskuun kolmantena sunnuntaina, eli 20.11.2022.
Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 8.-12.11.2022. Seurakuntavaalien
toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta, jonka asettaa kirkkovaltuusto (KL
23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2022 (KVJ 2:4,1).
Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan
vaikuttaisi vaalilautakunnan jäsenmäärään.
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä
tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen
sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa
edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät
tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi
luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut
tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös
kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet
kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä,
mutta ei osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat
esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä
tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja
varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä miehiä
että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla
miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää
ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan
jäsen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuulutusten julkaiseminen. Kirkkovaltuuston on
syytä päättää siitä, missä sanomalehdessä tai –lehdissä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan.
(KJ 23:2,2-3)
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että
1) kirkkovaltuusto päättää, että seurakunnan aluetta ei jaeta äänestysalueisiin
2) kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan
puheenjohtajan sekä vähintään neljä muuta jäsentä
3) kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhtä monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan
4) kirkkovaltuusto kutsuu kirkkoherran asiantuntijaksi vaalilautakuntaan
5) kirkkovaltuusto valitsee sanomalehden tai -lehdet, jossa vaaleihin liittyvät
kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.
Kirkkovaltuuston päätös:
1) kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan aluetta ei jaeta äänestysalueisiin
2) kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tiina Kumpulaisen ja hänen
lisäkseen neljä jäsentä; Karin Vuohtoniemi, Tapio Leskelä, Asko Kauranen ja Ari Heikkilä
3) kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakuntaan viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan
he tulevat jäsenten sijaan; Ulla Tölli, Taimi Piippo, Jarkko Ojala, Tomi Vuohtoniemi ja Kimmo
Pennanen
4) kirkkovaltuusto kutsui kirkkoherran asiantuntijaksi vaalilautakuntaan
5) kirkkovaltuusto valitsi vaaleihin liittyvien kuulutuksien ja ilmoituksien sekä ehdokaslistojen
yhdistelmien julkaisemista varten sanomalehdeksi Pyhäjärven Sanomat

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus seurakunnan ja Neoen Renewables Oy:n välillä
Kirkkoneuvosto 31.3.2022
22§ Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus seurakunnan ja Neoen Renewables Oy:n välillä
Pyhäjärven kaupunginhallitus on 29.6.2020 hyväksynyt sopimuksen kaavoituksen
käynnistämisestä Pyhäjärven kaupungin ja Neoen Renewables Finland Oy:n välille Itämäen
tuulivoimapuiston perustamiseksi. Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotus valmistuu vuoden
2022 loppuun mennessä. Itämäen suunnittelualueelle tulevien voimaloiden määrä on arviolta 35
kpl. 27,25ha:n palsta Pyhäjärven seurakunnan omistamasta kiinteistöstä Sammallahti 626-40333-39 sijaitsee kaavoitusalueen sisällä. Neoen Renewables Finland Oy:n edustaja on ottanut
yhteyttä seurakuntaan maanvuokrasopimuksen solmimiseksi ja he ovat esitelleet hanketta
kirkkoneuvoston kokouksessa 1.7.2021. Kaavaluonnos on tulossa nähtäville toukokuussa 2022 ja
siinä seurakunnan kiinteistölle ollaan osoittamassa yksi voimalapaikka.
Vuokrasopimukset tehdään yhteneväisinä alueen kaikkien maanomistajien kanssa. Vuokrataso ja
korvaukset on sovittu Neoen Renewables Finland Oy:n ja Pyhäjärven kaupungin kesken keväällä
2020, joten niihin ei ole mahdollista tehdä muutoksia. Seurakunnan kiinteistön osuus
hankealueesta on n. 0,7%. Sopimusluonnoksen hintataso on arvioitettu Maanomistajien
Arviointikeskus Oy:llä.
Sopimusluonnoksessa sovitaan mm. vuokra-alueen käytöstä, sopimuksen irtisanomisesta,
vuokran ja korvausten määrästä, korvausvastuista ja alueen ennallistamisesta vuokra-ajan
päättyessä. Sopimusluonnoksen mukaan vuokralainen asettaa voimalakohtaisen purkuvakuuden
65.000 euroa. Vuokranantajalla on oikeus käyttää vuokra-aluetta tavanomaiseen metsä- ja
maatalouteen. Vuokrasopimus astuu voimaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja on
voimassa 30.4.2050 saakka, jonka jälkeen vuokralaisella on oikeus jatkaa vuokra-aikaa kahdesti
viisi vuotta kerrallaan.
Liitteenä hanke-esittely sekä maanvuokra- ja käyttöoikeussopimusluonnos.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 27,25 ha:n palstaa
kiinteistöstä Sammallahti 626-403-33-39 koskevan maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen
seurakunnan ja Neoen Renewables Oy:n välillä ja lähettää sen edelleen tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen.

Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Pappien ja kanttorien toimituspalkkiot
Kirkkoneuvosto 4.5.2022
35§ Pappien ja kanttorien toimituspalkkiot
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon
alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota KirVESTES Liite 18
suositussopimuksen mukaisesti sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä.
Suositussopimus toimituspalkkioista on voimassa 1.3.2022 alkaen ja sitoo seurakuntaa
kirkkovaltuuston päätöksellä.
Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien
hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt
toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai
tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta
seuraavia poikkeuksia; viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään tai osa-aikainen
viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen.
Toimituspalkkiohinnoittelu on kaksiosainen (liitteet 1 ja 2). Liitettä 1 sovelletaan silloin, kun
toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun
kirkkotyönantajaan kuin siihen, jossa toimitus tai tehtävä suoritetaan. Kirkkotyönantajia ovat
seurakunnat, seurakuntayhtymät, tuomiokapitulit ja Kirkkohallitus. Liitettä 2 sovelletaan, kun
toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä
ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt.
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen
pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään
piispainkokouksen 9.2.2010 antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen
hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Tätä suositussopimusta ei sovelleta
toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei
ole momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten
seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat
sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi
suorittaa vain pappisvirkaan vihitty.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että
1) kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan suositussopimuksen toimituspalkkioista.
Suositussopimus tulee voimaan Pyhäjärven seurakunnassa 1.6.2022 alkaen.
2) kirkkovaltuusto päättää, että toimituspalkkioista vähennetään 15%, mikäli toimituksen
suorittajalta puuttuu sopimuksen edellyttämä kelpoisuus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen.
Liite 4
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Ilmoitusasiat
1. Diakoni-lähetyssihteerin viransijaisuus
Kirkkoneuvosto on valinnut yhteisöpedagogi Tea Jouhkin vt. diakoni-lähetyssihteeriksi ajalle
1.5.2022-31.5.2023.

2. Kirkkoherra tiedotti, että pääkirkko on avoinna tulevana kesänä viikonloppuisin toimitusten yhteydessä
ja heinäkuun ajan arkisin klo 11 – 17.

8§ KL 24 luvun mukainen valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä.

9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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