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Kirkkoneuvosto

Aika

tiistaina 26.10.2021 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

§ 91

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 514.

§ 92

§ 93

§ 94

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 15.10.2021.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Selvitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä vuorotellen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Heikkinen ja Terttu Herukka.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Lisättiin esityslistaan §103. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäyksellä.

Tarkastusmerkintä:
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§ 95

§ 96

§ 97

§ 98

§ 99

Taloustilanne
Selvitys

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. (KL 10 § 1)
Talouspäällikkö esittelee seurakunnan taloustilannetta 9/2021.

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että merkitään taloustilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Koulutussuunnitelma 2022
Selvitys

Koulutussuunnitelma esiteltiin kokouksessa. Koulutussuunnitelma liitteenä.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että hyväksytään koulutussuunnitelma.

Päätös

Esityksen mukaan.

Jäsenen ehdottaminen Puolangan kunnan vammais- ja vanhusneuvostoon
Selvitys

Puolangan kunnanhallitus pyytää, että seurakunta nimeää ehdokkaan ja
varaehdokkaan vammais- ja vanhusneuvostoon. Varsinaisen päätöksen asiassa
tekee kunnanhallitus.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että asetetaan ehdolle varsinaiseksi edustajaksi diakoni
Marja Heikkinen ja varaehdokkaaksi Elli Rusanen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Vaalan talouspäällikköyhteistyösopimuksen jatko
Selvitys

Puolangan seurakunnan ja Vaalan seurakunnan välille tehtiin keväällä
yhteistyösopimus, jonka perusteella talouspäällikkö Riina-Maria Matero on
auttanut Vaalan seurakuntaa talouspäällikön tehtävien hoitamisessa. Sopimus on
määräaikainen 31.12.2021 saakka. Yhteistyöneuvottelussa on todettu, että
Vaalan seurakunta on halukas jatkamaan sopimusta ensi vuodelle 30.6.2022
saakka.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että jatketaan sopimusta esitetyllä tavalla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Poistoaikojen muuttaminen 1.1.2022 alkaen
Selvitys

Tarkastusmerkintä:

Kirkkohallitus on vuonna 2020 antanut uuden ohjeen seurakuntatalouksien
käyttöomaisuuden poistoaikojen laskemiseksi. Tavoitteena on lyhentää
poistoaikoja niin, että rakentamisen ja korjaamisen kustannukset tulisivat
kirjattua menoksi kohtuullisen ajan kuluessa. Rakentamisen kulut tulisi olla
poistettu viimeistään ennen peruskorjaustarvetta tai uutta remonttia.
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Puolangan seurakunnan poistosuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2018 alusta ja
siihen ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Sen sijaan aiempien rakentamis- ja
remontointikustannusten poistoja ei ole päivitetty vastaamaan uutta
suunnitelmaa. Seurakunnassa on käytetty hyvin pitkiä poistoaikoja.
Huosiusniemen kappelin poistoaikaa on jäljellä 22 vuotta ja poistot päättyvät
2044. Seurakuntakeskuksen rakentamiskulujen poistosuunnitelma on 50 vuotta
ja rakennusaikaiset kulut tulevat poistetuksi vuonna 2043.
Esityksenä on, että ylipitkiä poistoaikoja muutetaan niin, että
Seurakuntakeskuksen ja Huosiusniemen kappelirakennuksen jäljellä olevat
rakentamiskustannukset tulevat poistetuksi kymmenen seuraavan vuoden aikana.
Tämä nostaa vuosipoistojen määrää tämän hetkisestä noin 33 347 eurosta 49 900
euroon lähivuosille. Suurimmat erät tulevat poistetuksi vuoteen 2031 mennessä.
Laskelma liitteenä.

§ 100

§ 101

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
Huosiusniemen kappelirakennuksen ja Puolangan seurakuntakeskuksen
poistoaikojen lyhentämistä siten, että menojäännös poistetaan tasapoistoin
kymmenen vuoden aikana 1.1.2022 alkaen. Lisäksi seurakuntakeskuksen
remontti vuodelta 2012 poistettaisiin kerralla tilinpäätöksen 2021 yhteydessä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lausunto Kuopion aluekeskusrekisterin johtosäännön muuttamisesta
Selvitys

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Kuopion
aluekeskusrekisterin jäsenseurakuntien kirkkoneuvostoilta lausuntoa
aluekeskusrekisterin johtosäännön muuttamisesta. Liitteenä ote yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksestä sekä johtosääntö johon esitetyt muutokset on
merkitty. Muutosten tarkoituksena on lisätä sähköisiä kokouksia koskevat
säännökset johtosääntöön.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että hyväksytään muutokset.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kainuun lottaperinneyhdistyksen anomus
Selvitys

Kainuun lottaperinneyhdistys anoo seurakunnalta avustusta Kainuun lottien ja
pikkulottien muistokiven pystyttämiseksi Kajaanin Veteraanipuistoon. (Kirje
liitteenä)

Esitys

Kirkkoherra esittää, että annetaan asiaan pieni avustus, esim 250 eur.

Päätös

Päätettiin antaa Kainuun lottaperinneyhdistykselle 250 euron avustus
muistokiven pystyttämiseksi Kajaanin veteraanipuistoon.

Tarkastusmerkintä:
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§ 102

§ 104

Anneli Heikkisen rahaston tilanne
Selvitys

Anneli Heikkisen rahaston rahastosäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää
vuosittain sen summan, joka on käytettävissä diakoniatyön johtokunnan
päätöksien mukaan annettaviin avustuksiin. Rahastossa on tällä hetkellä
12 598,62 €.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että johtokunta saa ensi vuonnakin antaa avustuksia 3 000 €.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muut asiat
Keskusteltiin tuleville vuosille tehtävistä puukaupoista ja metsänhoitotöistä.
Talousarvioon otetaan määrärahat metsänhoitotöihin. Puunmyyntituottona
huomioidaan metsätaloudellisesti tärkeimmät kohteet.
Otettiin esille henkilöstön toimenkuviin liittyvä prosessi, joka on ollut käynnissä
viime kuukausina. Asia oli esillä kirkkovaltuuston 23.9. pidetyn kokouksen
tiedotusasioissa. Asiasta on kirjoitettu myös Puolanka-lehdessä. Kirkkoneuvosto
toteaa, että asiasta ei ole tehty lopullista päätöstä. Prosessi on kesken ja sitä
jatketaan joskus myöhemmin.

§ 105

Ilmoitusasiat
Suomussalmen seurakunta on irtisanonut yhteistyösopimuksen, jonka perusteella
Suomussalmen papit tuuraavat Puolangan kirkkoherran vapaat viikonloput ja
lomat.
Jumalanpalveluspäivät Kuopiossa 18.-20.3.2022.
Seurakunta on kutsunut kunnanhallituksen ja toimialajohtajat vierailulle
seurakuntaan 16.11.2021.

§ 106

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 107

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31. Laulettiin virsi 600.

Tarkastusmerkintä:
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Kokouksen puolesta

HANNES SEPPÄNEN
puheenjohtaja

RIINA-MARIA MATERO
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Puolangalla

29.10.2021

ELISA HEIKKINEN

Tarkastusmerkintä:

Puolangalla

1.11.2021

TERTTU HERUKKA
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26.10.2021 § 106

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: 91-95, 99, 104-107

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: 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103

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: 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103

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

Tarkastusmerkintä:
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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.

Tarkastusmerkintä:

7

