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Aika

maanantai 20.4.2020 klo 17.00

Paikka

Seurakuntasali, Puolanka

Läsnä

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

Muut osallistujat
Määttä Aila
Väyrynen Heikki

puheenjohtaja, kirkkoherra
talouspäällikkö
varapuheenjohtaja (läsnä etäyhteydellä)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kirkkovaltuuston pj (tuli § 30 kohdalla)
kirkkovaltuuston vpj

Poissa
Tuomaala Risto

§ 25

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 501.

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

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 on lähetetty sähköpostitse 9.4.2020.

Päätös

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Selvitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä vuorotellen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Nuorala ja Terttu Kähkönen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Taloustilanne
Selvitys

Talouspäällikkö esittelee seurakunnan taloustilannetta 1-3/2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
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§ 30

Lomautus
Selvitys

Vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi suuri osa seurakunnan toiminnasta on
keskeytetty. Eniten rajoitukset koskevat lapsi- ja nuorisotyötä. Kerhoja ja kokoavaa
toimintaa ei voida nyt pitää. Rippikoululeiri sekä lapsityön ja varhaisnuorisotyön
leirit eivät näillä näkymin toteudu kesäkuussa.
Asiasta on käyty keskustelut nuorisotyönohjaaja Marjo karhun kanssa.
Keskusteluissa todettiin, ettei nuorisotyönohjaajalla vallitsevissa oloissa ole sopivia
työtehtäviä. Yhteistoiminnassa on todettu, että Marjo Karhua ei voida myöskään
sijoittaa muihin seurakunnassa oleviin tehtäviin – tarvetta työvoimalle on lähinnä
hautausmaanhoitoon ja mahdollisesti haudankaivuutehtäviin. Marjo Karhu ei ole
vastustanut lomauttamista.
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa käytyjen keskustelujen ja neuvoston
jäsenten kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen kirkkoherra on käynnistänyt yhden
henkilön määräaikaista lomautusta valmistelevan tuta-menettelyn 31.3.2020. Tutaneuvottelu on käyty 6.4.2020. Neuvottelussa on ollut paikalla kirkkoherra Hannes
Seppänen, nuorisotyönohjaaja Marjo Karhu ja talouspäällikkö Riina-Maria Matero.
Neuvottelussa on todettu, että työtehtävät ovat väliaikaisesti vähentyneet niin, että
määräaikainen lomautus on aiheellinen. Samoin on sovittu siitä, että jos olosuhteet
ratkaisevasti muuttuvat, lomautus voidaan keskeyttää jo aiemmin

Esitys

Kirkkoherra esittää, että lomautetaan nuorisotyönohjaaja Marjo Karhu
määräaikaisesti (enintään) 90 päiväksi 1.5. – 29.7.2020. Mikäli työtilanne muuttuu,
voidaan lomautus keskeyttää jo aikaisemmin.
Keskustelussa kirkkoherran esitystä kannattivat Annu Väisänen, Terttu Kähkönen
ja Terttu Herukka.
Juha Nuorala esitti, että lomautusta ei tehtäisi. Hänen esitystään ei kannatettu.

Päätös

Esityksen mukainen.
Juha Nuorala jätti eriävän mielipiteen:
”Esitän eriävän mielipiteen kirkkoneuvoston päätökseen lomauttaa
nuorisotyönohjaaja Marjo Karhu määräaikaisesti. Päätöksen perusteluissa
mainitaan, että koronavirusepidemian vuoksi suuri osa seurakunnan toiminnasta on
keskeytetty, eikä nuorisotyönohjaajalle ole osoittaa vaihtoehtoista työtä.
Kirkkoherra antoi KN:n kokouksessa 2/2020 (23.3.2020) selvityksen
koronaepidemian vaikutuksista seurakunnan toimintaan. Kysyttäessä, ovatko kaikki
työntekijät työllistettyjä, oli vastaus, että kaikki työntekijät ovat töissä.
Työnantaja on pyrittävä löytämään lomautusuhan alla olevalle työntekijälle
vaihtoehtoista työtä. Vaikka nuorisotyöhön liittyvät tehtävät ovat vähentyneet,
voidaan Marjon työpanosta käyttää esim. diakonityön avustamiseen. Diakoniatyön
merkitys korostuu poikkeusoloissa, kun riskiryhmään kuuluvia ihmisiä joutuu
olemaan pitkään eristyksissä kotonaan ja normaalit kaupassakäynnit,
apteekkiasioinnit jne. vaikeutuvat ja sosiaaliset kontaktit läheisiin vähentyvät. Työtä
ohjaisi diakoni.
Marjon työpanosta voidaan käyttää myös hartaushetkien säestäjänä ja kanttorin
lomien tuuraajana.
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Tilanne epidemian osalta on Puolangalla vielä rauhallinen, mutta asiantuntijoiden
mukaan koronavirusepidemia ei ole vielä saavuttanut huippuaan. Sen sijaan, että
Puolangan seurakunta jatkaa toimintaa kuin mitään ihmeellistä ei olisi tapahtunut,
tulee seurakunnan laatia suunnitelmat siitä, miten työt järjestetään, jos työntekijöitä
sairastuu. ”

§ 31

Haudankaivajan palkkaaminen
Selvitys

Sivuhautausmaille kaivettavat haudat ja osa Huosiusniemen hautausmaalle
kaivettavista haudoista kaivetaan lapiolla. Työn sujumisen ja työturvallisuuden
vuoksi työtä ei koskaan tehdä yksin vaan hautausmaatyöntekijä/seurakuntamestari
tarvitsee siihen työparin. Aiemmin työhön on ollut työpari. Koska
seurakuntamestarin tilalle ei palkattu uutta työntekijää, ei haudankaivuutyöhön ole
osoittaa toista työntekijää. Lapiolla kaivettavia hautoja on vuosittain noin 3-8.
Yhden haudan kaivamiseen kuluu aikaa 4-8 tuntia.
TE-palveluiden nettisivulla on ollut seurakunnan työpaikkailmoitus 1.-14.4.2020,
jolla haetaan tarvittaessa työhön kutsuttavaa haudankaivajaa. Tehtävään oli yksi
hakija. Talouspäällikkö on haastatellut hakijan.

§ 32

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että valitaan tehtävään Erkki Kämäräinen ja talouspäällikkö
valtuutetaan sopimaan työsuhteen ehdoista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Taloushallinnon yhteistyösopimus Hyrynsalmen seurakunnan kanssa
Selvitys

Ylä-Kainuun seurakuntien yhteistyöhankkeen mukaisesti kirkkoherra ja
talouspäällikkö ovat neuvotelleet Hyrynsalmen seurakunnan kanssa taloushallinnon
hoitamisesta yhteistyössä niin, että Puolangan seurakunnan talouspäällikkö hoitaisi
myös Hyrynsalmen seurakunnan talouspäällikön tehtävät 1.8.2020 alkaen. Puolet
talouspäällikön palkkakuluista veloitettaisiin Hyrynsalmen seurakunnalta.
Hyrynsalmen seurakunnan toimistosihteerille siirtyisi tehtäväksi osa kummankin
seurakunnan taloushallinnon rutiinitehtävistä. Sopimusluonnos liitteenä.
Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt sopimusta kokouksessa
7.4.2020 ja päättänyt kutsua Puolangan seurakunnan edustajat jatkoneuvotteluihin.

Esitys

Kirkkoherra toteaa, että yhteistyö olisi yhteistyöhankkeen tavoitteiden mukaista ja
taloudellisesti se helpottaisi palkkauskustannusten hoitamista.
Siitä huolimatta hän esittää, että ei hyväksytä esitettyä suunnitelmaa eikä sopimusta.
Perustelut:
1. Talouspäällikön tehtävä on laaja ja monipuolinen. Se edellyttää laajaa
mukanaoloa seurakunnan työyhteisössä, päivittäisten asioiden hoidossa ja
hallinnossa.
2. Puolangan seurakunnan työntekijäjoukko on tänäkin vuonna pienentynyt.
Talouspäällikön työpanosta tarvitaan edelleen muun muassa oman seurakunnan
virastoasioissa.
3. Esitetyssä suunnitelmassa talouspäällikön työmäärä ja kokonaisvastuu
lisääntyisivät merkittävästi. Nekin taloudenhoitoon liittyvät asiat, jotka joku
toinen hoitaisi, olisivat kuitenkin viime kädessä talouspäällikön vastuulla.
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4. Tässä tilanteessa näiden kahden seurakunnan yhteinen talouspäällikkö olisi
jatkuvasti kahdesta seurakunnasta esitettyjen kysymysten, toivomusten ja
vaatimusten kohteena. Tehtävän hoito kävisi liian vaativaksi.
Päätös

§ 33

§ 34

Esityksen mukainen.

Kesälomasuunnitelma 2020
Selvitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan henkilöstön vuosilomasuunnitelman.

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy lomasuunnitelman ja sen
mukaiset työjärjestelyt. Muutoksista suunnitelmaan ja lomakauden ulkopuolella
pidettävistä lomista päättävät esimiehet. Papin lomat merkitään tiedoksi.
Lomasuunnitelma liitteenä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutos hautaustoimen hinnastoon
Selvitys

Varsinaisen hautaustoimen kustannukset pitäisi kattaa hautaustoimesta perittävillä
maksuilla. Hautaustoimi on kaikkien kunnan asukkaiden käytettävissä samoilla
hinnoilla eikä seurakunnan jäseniltä voida hautaustoimilain mukaan periä muita
pienempää maksua. Hautaustoimen kustannuksiin ei pitäisi käyttää
kirkollisverotuloja. Valtio maksaa seurakunnille valtionrahoitusta, jolla on tarkoitus
kattaa väestökirjanpidon, hautaustoimen ja kulttuurihistoriallisen perinnön
ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja. Rahoitus ei kata edes kaikkia hautausmaiden
ylläpidosta syntyviä kustannuksia.
Vuonna 2019 Varsinaisen hautaustoimen kulut olivat 4343 euroa tuloja suuremmat.
Lisäksi kuluja kasvattaa 12 139 eurolla hallintokulujen vyörytys kustannuspaikalle.
Puolangan seurakunnalla on käytössä viisi hautausmaata. Pääosa hautauksista
tehdään Huosiusniemen hautausmaalle. Vuosittain muutamia hautauksia tehdään
neljälle sivuhautausmaalle. Hinnastossa haudankaivu on samanhintaista kaikilla
hautausmailla, vaikka niistä seurakunnalle syntyvissä kustannuksissa on isot erot.
Erot tulevat erityisesti näkyviin tässä tilanteessa, kun sivuhautausmaille kaivettavia
hautoja varten joko palkataan tuntipalkkainen työntekijä tai maksetaan
urakoitsijalle konetyöstä ja koneen kuljettamisesta.

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto muuttaa hautaushinnastoa 1.5.2020
alkaen siten, että sivuhautausmaille tapahtuvista haudankaivuista ja -peitoista
perittävä hinta on niistä seurakunnalle aiheutuvien kustannusten suuruinen.
Keskustelussa tuotiin esille se, että asioiden sujuvan hoidon, mm. laskutuksen
kannalta olisi selvempää, jos em. palveluille olisi kiinteä hinta. Nykyisin
haudankaivu maksaa oman kunnan asukkaalle 204 €. Terttu Herukka esitti Terttu
Kähkösen kannattamana, että sivukylien haudankaivu maksaisi 400 €.
Juha Nuorala esitti, että asiaa on vielä valmisteltava. Puheenjohtaja kannatti
Nuoralan esitystä. Muut esitykset vedettiin pois.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että hautaustoimen hinnaston uudistaminen valmistellaan
syksyllä talousarvion valmistelun yhteydessä.
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§ 35

§ 36

Seurakuntalaisen aloite
Selvitys

Seurakunnalle on tehty aloite siitä, että seurakunta tukisi kaikkia Puolangan
lapsiperheitä korona-kriisin aikana lahjoittamalla rahaa ruokakasseihin.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että tässä vaiheessa ei ryhdytä jakamaan avustuksia kaikille
lapsiperheille. Perustelut:
1. On perheitä, joissa ei ole tarvetta tällaiselle ja on perheitä, jotka eivät halua ottaa
vastaan yhteiskunnan tukea.
2. Perustoimeentulosta vastaaminen on kunnan ja sosiaalitoimen asia.
3.Seurakunnan diakoniatyöhön budjetissa varatut rahat eivät alkuunkaan riittäisi,
jos jokaiseen lapsiperheeseen jaettaisiin esimerkiksi 30 e arvoinen ruokakassi.
(Puolankajärven koululaisia on 166 ja heidän perheitään 110.)
3. Nykyisellään diakonintyö auttaa monia lapsiperheitä, niitä, joilla on tarvetta ja
jotka tulevat apua pyytämään. Ruokakasseja jaetaan jo nyt niitä pyytäville.

Päätös

Esityksen mukainen

Muut asiat
Ei muita asioita.

§ 37

Ilmoitusasiat
-

§ 38

Kirkkovaltuuston kokous siirretään pidettäväksi myöhemmin päätettävänä
ajankohtana.
Kirkkolain uudistus on palautunut valmisteluun. Aiemmin käsitellyt
kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen uudistukset
eivät tule voimaan.

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 39

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58. Laulettiin virsi 88.

Kokouksen puolesta

HANNES SEPPÄNEN
puheenjohtaja

RIINA-MARIA MATERO
sihteeri
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Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Puolangalla 27.4.2020

TERTTU KÄHKÖNEN

Olen tarkastanut pöytäkirjan § 25-31 ja § 33-39 osalta. En hyväksy § 32.
Puolangalla 5.6.2020

JUHA NUORALA

Pöytäkirjan pykälä 32 on tarkastettu kirkkoneuvoston kokouksessa 26.5.2020 § 45.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
20.4.2020

Pöytäkirjan pykälä
§25-39

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: 25-29, 34, 36-39
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: 30-33, 35

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: 30-33, 35
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.

