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Kirkkoneuvosto

Aika

maanantaina 13.9.2021 klo 17.00

Paikka

Seurakuntasali, Puolanka

Läsnä

Seppänen Hannes
Matero Riina-Maria
Väisänen Annu
Heikkinen Elisa
Herukka Terttu
Kähkönen Terttu
Nuorala Juha
Tuomaala Risto

Muut osallistujat
Määttä Aila
Väyrynen Heikki

puheenjohtaja, kirkkoherra
talouspäällikkö
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj

Poissa

§ 76

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 330:1-3.

§ 77

§ 78

§ 79

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla. Puolangan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi
varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä, joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan kolmen
jäsenen läsnäolo. Kokouskutsu ja esityslista lähetetty sähköpostitse 6.9.2021.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Selvitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä vuorotellen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Risto Tuomaala ja Annu Väisänen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Lisättiin esityslistaan kaksi maihin liittyvää asiaa (§ 84, § 85), joiden esittelyt on
toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille 8.9.2021 ja § 86. Hyväksyttiin lisätty
esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 80

§ 81

Taloustilanne
Selvitys

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. (KL 10 § 1)
Talouspäällikkö esittelee seurakunnan taloustilannetta 8/2021.

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että merkitään taloustilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouksen 5-2021 pöytäkirjan tarkastaminen
Selvitys

Pöytäkirjantarkastaja Juha Nuorala on jättänyt kirkkoneuvoston kokouksen 52021 pöytäkirjan tarkastamatta, koska hän on eri mieltä puheenjohtajan kanssa
kokouksessa § 71 syntyneestä päätöksestä, jolla tarkastettiin kokouksen 4-2021
pöytäkirjasta erityisesti päätöstä §59.

Kirkkoneuvoston kokouksen 5-2021 pöytäkirjasta:
§ 71
Kokouksen 4-2021 pöytäkirjan tarkastaminen
Selvitys

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan
viranhaltija. Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset
sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat. Pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Jos
pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan
sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Pöytäkirjantarkastaja Elisa Heikkinen ei hyväksynyt 25.5.2021 pidetyn
kirkkoneuvoston kokouksen 4-2021 pöytäkirjaa §59. Pöytäkirja on sen vuoksi
tarkastettava toimielimen seuraavassa kokouksessa.

Esitys

Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoherra esitti, että §59 lisätään sanat ”kaikkien
työntekijöiden” ja päätökseksi kirjataan: ”Päätös esityksen mukainen. Lisäksi
päätettiin, että syksyllä käydään neuvottelut kaikkien työntekijöiden työnkuvista
ja säästömahdollisuuksista. Valittiin tätä varten työryhmä, johon nimettiin Aila
Määttä, Annu Väisänen ja Terttu Herukka. Työryhmä esittelee tuloksen
kirkkoneuvostolle syyskuun loppuun mennessä.”

Päätös

Esityksen mukaan.

Esitys

Kirkkoherra esitti, että hyväksytään pöytäkirja esitetyssä muodossa.
Juha Nuorala ei edelleenkään hyväksynyt pöytäkirjaa.

Päätös

Kirkkoherran esityksen mukainen.
Juha Nuorala jätti päätökseen eriävän mielipiteen:
Kokouksissa 4-2021 ja 5-2021 ei ole voitu tehdä päätöstä siitä, muutetaanko
talouspäällikön virkaa vai ei, sillä on edelleen epäselvyyttä siitä, kuka päättää
viran osa-aikaistamisesta. Molemmissa pöytäkirjoissa on seuraava maininta
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(Selvitys kohta 3): ’Kirkkovaltuusto päättää 2 kk etukäteen.’ Eli tämän mukaan
neuvosto ei voi päättää viran osa-aikaistamisesta suuntaan tai toiseen.

§ 82

Tontin vuokrasopimuksen uusiminen
Selvitys

Puolangan palvelukoti Oy:llä on vuokrattuna Valkolan tilasta 620-409-11-36
osoitteessa Kyöstinpolku 16 kolme rakennuspaikkaa ja lisäksi 1100 m2 alue
lisämaata. Lisämaa on kortteleiden AO I 1/2 217 ja AO I 1/2 215 välissä.
Rakennuspaikkojen vuokrasopimukset on alkujaan tehty vuosille 1982-2013 ja
ne uusittu 30 vuodeksi vuonna 2013. Uusitut sopimukset päättyvät 2043.
Lisämaan vuokrasopimus on tehty ajalle 1.1.1992-31.12.2021. Lisämaan
vuokrasopimus tulee nyt uusittavaksi.
Alkuperäisen vuokrasopimuksen mukainen vuokra on ollut vuodessa 0,55
markkaa neliöltä sidottuna elinkustannusindeksiin. Vuoden 2021 vuokra on
157,68 euroa. Aiemmin uusittujen vuokrasopimusten vuokra on kuluvana
vuonna 0,1505 euroa neliömetriltä. Uusittavana oleva lisämaa on kiinteä osa
aiemmin uusittua rakennuspaikkaa ja on perusteltua tehdä jatkettava sopimus
samalla hinnalla, jolloin perusvuokraksi tulee 165,55 euroa.
Yli kymmeneksi vuodeksi tehtävät kiinteän omaisuuden vuokrasopimukset
alistetaan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. (Kirkkolaki 14. luku § 4)

§ 83

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
Puolangan palvelukoti Oy:n lisämaan vuokrasopimuksen jatkamista 22 vuodella
ajalle 1.1.2022 – 31.12.2043. Perusvuokra 165,55 euroa ja elinkustannusindeksi
2015 (7/2021).

Päätös

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston työryhmän raportti
Selvitys

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4-2021 § 59 valinnut työryhmän käymään
neuvottelut kaikkien työntekijöiden työnkuvista ja säästömahdollisuuksista.
Työryhmään kuuluvat Aila Määttä, Annu Väisänen ja Terttu Herukka.
Työryhmä on haastatellut työntekijät ja tehnyt haastatteluista raportin.

Esitys

Työryhmä esittelee raportin. Keskustellaan esiin tulevista asioista.

Päätös

Esityksen mukainen.
Talouspäällikkö poistui kokouksesta tämän asian ajaksi.

§ 84

Kunnan liikuntasalin rakentaminen osin seurakunnan maalle
Selvitys

Puolangan kunta rakentaa liikuntasalia. Tarkemmissa suunnitelmissa ja
mittauksissa on nyt todettu, että rakennus tulee osin tiealueelle, joka on
seurakunnan maata. Rakennus tulisi seurakunnan maalle 15-20 neliömetrin
verran. Marko Väyrynen kunnasta on ollut yhteydessä seurakuntaan ja anonut
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lupaa rakentamiseen. Jo nykyisellään Koulukadun parkkipaikat ovat
seurakunnan maalla, samoin kevyen liikenteen väylä Isa Aspin patsaan luona.

§ 85

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että neuvotellaan kunnan kanssa koko Koulukadun
tiealueen ja kevyen liikenteen väylän myymisestä Puolangan kunnalle 4 e
neliöhinnalla.

Päätös

Esityksen mukainen.

Laavun rakentaminen Honkavaaraan
Selvitys

Puolangan kunta anoo lupaa laavun rakentamiseen Honkavaaraan
hiihtokeskuksen takamaastoon pulkkamäen luokse. Pulkkamäki on seurakunnan
maalla. (On tehty sopimus)

Esitys

Kirkkoherra esittää, että lupa myönnetään.

Päätös

Esityksen mukainen. Edellytetään, että kunta pitää alueen kunnossa ja huolehtii
riittävistä polttopuista ettei poltettavaa haeta seurakunnan metsästä.

§ 87

Muut asiat

Ylä-Kainuun seurakuntien liitosneuvottelut on päätetty pistää tauolle siksi aikaa,
että Suomussalmen seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra.

§ 88

Ilmoitusasiat
-

§ 89

Talouspäällikkö on tilannut seurakunnalle Avant 528 pienkuormaajan
kaivurivarustuksella. Koneen toimitus on lokakuun ensimmäisellä viikolla.
Kirkkovaltuuston kokous torstaina 23.9.2021 klo 17.
Jaettiin tiedote luottamushenkilökoulutuksesta. Halukkaat osallistujat
ilmoittautuvat talouspäällikölle, joka tekee ilmoittautumiset sähköiseen
järjestelmään.

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 90

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08. Laulettiin virsi 552.

Kokouksen puolesta
Hannes Seppänen
puheenjohtaja

Riina-Maria Matero
sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Puolangalla

17.9.2021

Annu Väisänen

Puolangalla

17.9.2021

Risto Tuomaala
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13.9.2021 § 89

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.
Pöytäkirjan pykälät: 76-80, 82, 83, 84, 87-90

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: 81, 85, 86

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Puolangan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka
Postiosoite: Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka
Sähköposti: puolangan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 81, 85, 86

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
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päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

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

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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