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Kirkkoneuvosto

Aika

maanantai 23.3.2020 klo 17.00

Paikka

Seurakuntasali, Puolanka

Läsnä

Seppänen Hannes
Matero Riina-Maria
Väisänen Annu
Heikkinen Elisa
Heikkinen Hannele
Herukka Terttu
Nuorala Juha

Muut osallistujat
Väyrynen Heikki
Poissa
Kähkönen Terttu
Tuomaala Risto
Määttä Aila, kirkkovaltuuston pj

puheenjohtaja, kirkkoherra
talouspäällikkö
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

kirkkovaltuuston vpj
Varajäsen
Hannele Heikkinen

§ 14

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 50:1-3.

§ 15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16

§ 17

§ 18

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 on lähetetty sähköpostitse 16.3.2020.

Päätös

Todettiin osanottajat. Todettiin kokous 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

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Ajankohtaista koronaviruksen vaikutuksista
Kirkkoherra esittelee koronaviruksen vaikutuksista seurakunnan toimintaan.
- Seurakunnan viikkotapahtumat on toistaiseksi peruttu.
- Jumalanpalvelukset pidetään ilman läsnä olevaa seurakuntaa.
Jumalanpalvelukset lähetetään nettilähetyksenä.
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§ 19

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ke klo 9-12.
Kaikki työntekijät ovat töissä ja ovat puhelimitse tavoitettavissa.
Kirkolliset toimitukset järjestetään pieninä, pääsääntöisesti korkeintaan 10
henkilön tapahtumina.
Muutoksista tiedotetaan seurakunnan lehti-ilmoituksissa, facebook-seinällä ja
internet-sivulla www.puolanganseurakunta.fi

Tilinpäätös 2019
Selvitys

Vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut ja siitä on laadittu Tasekirja 2019, joka
sisältää:
o
o
o
o
o

§ 20

Toimintakertomuksen
Tilinpäätöslaskelmat
Tilinpäätöksen liitetiedot
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät
Kirjanpitoa ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto
1) hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
2) hyväksyy seurakunnan tilinpäätöksen tulokseksi 30 763,05 euroa ylijäämää,
3) hyväksyy hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tulokseksi 1 895,50 euroa
ylijäämää.
4) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja että
tilikauden ylijäämä siirretään Taseen Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –
tilille ja
5) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tilintarkastusta varten.

Päätös

Esityksen mukaan.

Liittyminen Kuopion keskusrekisteriin
Selvitys

Kirkkohallituksen tekemän linjauksen mukaan (Yleiskirje 4/2019) kaikkien
seurakuntien tulee kulua johonkin aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta lukien.
Asiaa koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä valmisteilla. Aluekeskusrekisterien
muodostamisesta pidettiin Kuopion tuomiokapitulissa neuvottelu 29.8.2019.
Neuvottelussa kartoitettiin hiippakunnan tilannetta ja käytiin läpi eri vaihtoehtoja
aluekeskusrekisterien organisoimiseksi. Neuvottelussa todettiin, että
toiminnallisesti selkein vaihtoehto voisi olla kirkonkirjojenpidon keskittäminen
hiippakunnassa jatkossa yhteen aluekeskusrekisteriin Kuopioon. Kuopion
hiippakunnan johtamisfoorumissa yhden aluekeskusrekisterin vaihtoehto esiteltiin
ainoana vaihtoehtona.
Kuopion yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt linjauksen, jonka mukaan
rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen valtuutettiin valmistelemaan mahdollista
hiippakunnan seurakuntien liittymistä Kuopion aluekeskusrekisteriin. Kirkkoherra
on ollut yhteydessä rekisterinjohtaja Mika Pulkkiseen ja keskustelujen tuloksena on
selvinnyt, että Puolangan seurakunnan olisi mahdollista liittyä Kuopion
aluekeskusrekisteriin lokakuun 2020 alusta. Kuopion aluekeskusrekisteriin on jo
liittynyt useita seurakuntia ja sopimukset ovat jo olemassa. (Sopimus liitteenä)

Esitys

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Puolangan
seurakunta liittyy Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.10.2020.
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Päätös

§ 21

Muut asiat

§ 22

Ilmoitusasiat

Esityksen mukaan.

Seuraava kirkkoneuvoston kokous ma 20.4.2020 klo 17

§ 23

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 24

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54.
Kokouksen puolesta

HANNES SEPPÄNEN
puheenjohtaja

RIINA-MARIA MATERO
sihteeri

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

23.3.2020

ELISA HEIKKINEN

Puolangalla

23.3.2020

TERTTU HERUKKA
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020

Pöytäkirjan pykälä
§1-13

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 14 - 24
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
 Puolangan seurakunnan kirkkoneuvosto
Osoite: Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka
Sähköposti: puolangan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen
viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä
tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

