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Kirkkoneuvosto

Aika

maanantaina 7.9.2020 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, sihteeri
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj

Poissa

§ 60

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi
509.

§ 61

§ 62

§ 63

§ 64

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. Tieto kokouksesta on lähetetty sähköpostilla keskiviikkona
26.8.2020, kokouskutsu ja esityslista lähetetty sähköpostilla 1.9.2020.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Selvitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä vuorotellen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Herukka ja Terttu Kähkönen.
§ 70 Terttu Herukan tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Nuorala.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Taloustilanne
Selvitys

Talouspäällikkö esittelee seurakunnan taloustilannetta 8/2020.
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§ 65

§ 66

§ 67

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että merkitään taloustilanne tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Jäsenen nimeäminen Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan
Selvitys

Puolangan seurakunta on liittymässä 1.10.2020 alkaen Kuopion
aluekeskusrekisteriin. Keskusrekisterin toimintaa johtaa johtokunta, joka toimii
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston alaisena. Tehdyn sopimuksen
mukaan isäntäseurakunnalla on johtokunnassa kaksi jäsentä ja sopijaseurakunnilla
kullakin yksi jäsen. Kukin sopijaseurakunta valitsee johtokuntaan yhden jäsenen ja
hänelle varajäsenen. Johtokunnan jäsenet valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Johtokunnan jäsenten tulisi olla
ensisijaisesti kirkonkirjojen pitoon perehtyneitä viranhaltijoita.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että valitaan Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan
jäseneksi Elisa Ojala ja varajäseneksi Riina-Maria Matero.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päiväkerhotyön ja nuorisotyön järjestäminen
Selvitys

Nuorisotyönohjaaja Marjo Karhu on ilmoittanut tulevasta noin kahden kuukauden
virkavapaasta 7.9.2020 alkaen. Työt on järjesteltävä uudelleen, koska etsinnästä
huolimatta sopivaa sijaista ei löytynyt.

Esitys

Virkavapaan aikana lapsi- ja nuorisotyö järjestetään
seuraavasti:
Päiväkerhoja järjestetään 3-5 vuotiaille vain kerran viikossa tiistaisin,
puuhakerho 1.-2.-luokkalaisille tiistaisin ja perhekerho kerran viikossa perjantaisin.
Elisa Ojala ottaa hoitaakseen pienten lasten kerhot. Perhekerhossa ei ole välttämättä
työntekijää. Elisa hoitaa myös musiikkityön tehtäviä, mutta jättää nyt pois
virastotöitä. Nuorisotyötä ja rippikoulutyötä aloitetaan vasta myöhemmin.

Päätös

Esityksen mukainen.

Ylä-Kainuun yhteistyön jatko
Selvitys

Ylä-Kainuun seurakuntien yhteistyöhanke on päättynyt keväällä. Hankkeessa on
etsitty yhteistyön muotoja, joilla seurakunnan toimintaa voidaan kehittää ja
järjestää myös niukkenevien resurssien aikana. Työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden yhteistyöpäivässä Ukkohallassa 1.2.2020 tuotiin monelta
taholta esille, että Ylä-Kainuun yhteinen seurakunta olisi toimiva tapa jatkossa
järjestää seurakunnan hallinto ja toiminta.
Hannes Seppänen/Ylä-Kainuun seurakuntien kirkkoherrat on lähettänyt
seurakuntiin kirjeen, jossa tiedustellaan Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen
seurakuntien halukkuutta ryhtyä neuvottelemaan seurakuntaliitoksesta.
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§ 68

§ 69

Esitys

Kirkkoherra esittää, että käydään asiasta keskustelu. Laajemmin asia käsitellään
kirkkovaltuustossa, jossa myös esitellään Ukkohallan yhteistyöpäivän työskentelyn
tuloksia. Varsinainen päätös asiasta tehdään myöhemmin.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Puolangan seurakunta lähtee
neuvottelemaan seurakuntaliitoksesta Suomussalmen ja Hyrynsalmen seurakuntien
kanssa. Asia käsitellään myös kirkkovaltuustossa 5.10.2020.

Kiinteistöjen tarkastuksen raportti
Selvitys

Kirkkoneuvoston nimeämä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastustyöryhmä on
kevään ja kesän aikana suorittanut tarkastuksen ja tehnyt tarkastuksesta raportin.
Työryhmä on laatimassa ehdotusta kiinteistöjen korjaussuunnitelmaksi.

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että merkitään raportti tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esityksen tekeminen vuoden 2021 kirkollisveroprosentista kirkkovaltuustolle
Selvitys

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee
ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. (Laki verotusmenettelystä § 91a)
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista
0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Vuodelle 2020 Kirkkovaltuuston vahvistama kirkollisvero- % on 1,75.

§ 70

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen
vuoden 2021 kirkollisveroprosentin säilyttämisestä nykyisellään eli 1,75 %:ssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Miete ry:n avustusanomus
Selvitys

Miete Ry anoo 1000 euroa avustusta Anneli Heikkisen rahastosta retken
järjestämiseen Ranualle. Avustuksella katettaisiin retkestä aiheutuvat linja-auto-,
pääsylippu- ja ruokailukulut. Yhdistys tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä
sekä mielenterveyttä edistävää työtä järjestämällä monenlaista toimintaa
mielenterveyskuntoutujille sekä heidän läheisilleen.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että myönnetään anottu avustus.

Päätös

Esityksen mukaan.

Terttu Herukka ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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§ 71

Jumalanpalvelusten striimaus ja tallenteiden säilytys
Selvitys

Jumalanpalvelukset on striimattu seurakunnan YouTube-kanavalle maaliskuusta
lähtien. Tallenteet on jätetty kanavalle katsottavaksi jälkikäteen. Poikkeusaikana
seurakunnan ei tarvinnut huolehtia Teoston musiikkiluvista. Teoston väliaikaisesti
poikkeusolojen ajalle antama lupa tehdä lähetyksiä ja jättää tallenteen nähtäville on
päättynyt elokuun loppuun.
Striimaus seurakunnan YouTube –kanavalle onnistuu ilman erillistä lupaa myös
jatkossa. Jos kanavalle halutaan jättää katsottavaksi tallenteita, tulee seurakunnan
hankkia Teoston pienmedialupa, jonka suuruus riippuu ladattavissa olevan musiikin
määrästä. Lupa maksaa 25 - 400 euroa + alv kuukaudessa.

Esitys

Kirkkoherra esittää, että striimausten tallenteet poistetaan YouTubesta heti, kun
seuraava äänitys on katsottavissa. Hankitaan Teoston XS-lupa, jolla videoitu
lähetys saa olla nähtävillä.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 72

Muut asiat

§ 73

Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuuston kokous maanantaina 5.10.2020 klo 17. Kokouksessa päätetään
kirkollisveroprosentista ja käsitellään aloitetta Ylä-Kainuun seurakuntien
seurakuntaliitosneuvotteluihin osallistumisesta.

§ 74

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 75

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. Laulettiin virsi 932.

Kokouksen puolesta
HANNES SEPPÄNEN
puheenjohtaja

RIINA-MARIA MATERO
sihteeri

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

__.9.2020

TERTTU HERUKKA

JUHA NUORALA
§70 osalta

Puolangalla

__.9.2020

TERTTU KÄHKÖNEN
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
PUOLANGAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 7.9.2020 §74
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: 60 - 64, 67 - 69, 72 - 75
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: 65, 66, 70, 71

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Puolangan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka
Postiosoite: Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka
Sähköposti: puolangan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 65, 66, 70, 71
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
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.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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