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§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuteen liittyvistä kysymyksistä löytyy määräykset
kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:stä.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat ovat, jollei erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Kokouksesta on postitettu 16.2.2018 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle
kutsu esityslistoineen. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 16.2.2018 lukien.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
1.3.–31.3.2018 viraston aukioloaikoina.
Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:ssä mainitaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajat ovat yleensä toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Ilmari Lohilahden ja Juhani Mattilan.

§ 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan päätösehdotuksineen kokouksen
työjärjestykseksi.
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§ 5 PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJAT
Kirkkoneuvosto 15.2.2018 § 25
Oulun hiippakunnassa toimitetaan tänä vuonna piispan vaali Samuel Salmen ilmoitettua
jäävänsä eläkkeelle 1.11.2018 alkaen. Ensimmäinen vaalipäivä on 15.8.2018, ja
mahdollinen toinen vaalipäivä 3.9.2018, jollei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisessä
vaalissa yli puolia annetuista äänistä.
Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja lehtorit, joita Oulun
hiippakunnassa on yhteensä 563. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella
maallikkovalitsijalla. Vuoden 2018 piispan vaalissa äänioikeutettuja on yhteensä 1126.
Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta
kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, kirkkohallitukseen valittu
maallikkojäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja,
tuomiokapitulin lakimiesasessori sekä tuomiokapitulin maallikkojäsen. Kirkkovaltuustot
ja seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostot valitsevat loput 537 äänioikeutettua.
Maallikkovalitsijoiden määrä on laskettu siten, että jokaiselle seurakunnalle (60) on
annettu ensin yksi ja loput on jaettu suhteessa seurakunnan jäsenmäärään.
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen, eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18 vuoden iän, on
täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan seurakunnan jäsen.
Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta
on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet valitsevat seurakunnan maallikkovalitsijat
kirkkovaltuuston kokouksessa. Estyneen jäsenen tilalle kutsutaan varajäsen normaalisti.
Pykälän aikana puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Puheenjohtaja
toteaa seurakunnasta valittavien maallikkovalitsijoiden määrän, avaa keskustelun asiasta
ja pyytää tekemään keskustelun aikana esitykset valittavista henkilöistä. Kirkkoherra
huolehtii, että seurakunnassa varmistetaan valittujen maallikkovalitsijoiden
vaalikelpoisuus.
Maallikkovalitsijoiden valinta voidaan toimittaa yksimielisenä valintana,
enemmistövaalina sekä suhteellisena vaalina. Yksityiskohtainen ohjeistus toimitetaan
valtuutetuille kokousaineiston liitteenä.
Pudasjärven seurakunnalla on oikeus asettaa 8 maallikkovalitsijaa piispan vaaliin.
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 8 maallikkovalitsijaa piispan
vaaliin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 26.2.2018
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto valitsee 8 maallikkovalitsijaa piispan vaaliin.
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Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti maallikkoedustajiksi piispan vaaliin seuraavat
henkilöt:
Seppo Leppänen
Anna-Maaria Jaakkola
Arvo Niskasaari
Tuulikki Tihinen
Esko Ahonen
Vuokko Loukusa
Eija Ikonen
Terttu Puurunen.
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§ 6 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA
Kirkkoneuvosto 15.2.2018 § 26
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.5.2016, § 17 päättänyt, että kirkkoherranvaaleja
varten valittu vaalilautakunta toimittaisi vuoden 2018 seurakuntavaalit. Tämän
päätöksen jälkeen vaalilautakunnan jäsenten, vaalitoimitsijan ja –avustajan
kelpoisuussäädökset ovat muuttuneet. Siksi on tarpeellista valita kokonaan uusi
vaalilautakunta.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3.
sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan
vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen,
vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännösten mukaan seurakuntavaaleissa
ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä.
Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää
välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa
olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan
kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi
varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää
kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai
hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto
1) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään neljä
varsinaista jäsentä ja vähintään neljä varajäsentä.
2) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 26.2.2018
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto
1) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään neljä
varsinaista jäsentä ja vähintään neljä varajäsentä;
2) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
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Päätös:
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Kirkkovaltuusto yksimielisesti
1) valitsi vaalilautakunnan, johon kuuluvat
varsinaisina jäseninä:
Pekka Törrö
Terttu Salmi
Silja Puurunen
Heikki Turves
varajäseninä:
Antero Kokko
Marja-Leena Tykkyläinen
Terttu Määttä
Elvi Räisänen
Sinikka Pietilä
Paavo Kortetjärvi
Soili Kortetjärvi;
2) nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran.
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§ 7 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

§ 8 ILMOITUSASIAT
1) Tilannekatsaus kirkon energiakorjauksista
Kirkon energiakorjaushanke käynnistyi voimallisemmin vuoden 2017 aikana.
Esisuunnitelmien ja kartoitusten jälkeen päästiin lokakuun alussa laatimaan varsinaiset
LVIA-, S-, RAK- ja ARK-suunnitelmat, jotka kirkkoneuvosto hyväksyi 30.10.2017 § 134.
Hankkeen suunnittelunohjauksesta on vastannut WSP Finland Oy, LVIA-, S- ja RAKsuunnitelmat on laatinut Sweco Oy ja ARK-suunnitelmat arkkitehti SAFA Anita YliSuutala, joka toimii myös hankkeen koordinaattorina.
Hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan kirkkoon rakennetaan maalämmitykseen
perustuva vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä sekä tehdään hirsirakenteiden
tiivistyskorjauksia.
Suunnitelmat on lähetetty Museovirastoon lausunnolle 1.11.2017.
Museovirasto on käsitellyt asian ja antanut 15.12.2017 (MV/175/05.01.02/2017)
lausunnon. Museovirasto puoltaa suunnitelmia lausunnossa mainituin huomautuksin.
Mm. lämpökaivojen sijoituksesta Museovirasto kehottaa tehtäväksi kuvaupotuksen
valokuvaan, jotta suunnitelmaa voidaan paremmin arvioida.
Suunnitelmatarkennuksesta on pyydettävä vielä Museoviraston lausunto.
Lisäksi maalämpöä varten tehtävät porakaivannot, laitteiden vaatimat kaivot, sekä
putkisto aiheuttavat maankaivuutöitä. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta
lausunnonantaja on Pohjois-Pohjanmaa museo.
Suunnitelmat on lähetetty Pohjois-Pohjanmaan museoon lausunnolle 3.1.2018.
Pohjois-Pohjanmaan museo on käsitellyt asian ja antanut 8.1.2018
(OUKA/132/12.03.03.05/2018) lausunnon.
Kirkkoneuvosto on 27.11.2017 § 151 päättänyt hakea Kirkkohallitukselta
rakennusavustusta valtion rahoituksen piiristä Pudasjärven kirkon energiakorjauksiin.
Rakennusavustushakemus on lähetetty Kirkkohallitukseen 11.12.2017. Kirkkohallitus
käsittelee ja tekee päätökset avustuksista viimeistään huhtikuun täysistunnossa.
Alustavan aikataulun mukaan hankkeen kilpailutus tehdään keväällä ja itse toteutus
ajoittunee syksyyn 2018.
Rakennuslupahakemus on lähetetty kaupungin rakennusvalvonnan käsiteltäväksi.
2) Kirkkohallituksen täysistunnon päätös verotulojen täydennyksistä vuodelle
2018
Kirkkohallituksen täysistunto on 12.12.2017 on tehnyt muutoksen verotulojen
täydennyksen jakoperusteisiin. Päätöksen mukaan saaristoseurakuntien ja harvaan
asuttujen seurakuntien erityiskriteereistä luovutaan. Seurakunta asettuu jatkossa
asukastiheytensä ja väkilukunsa mukaiseen tasoitusryhmään. Päätöksen mukaan on
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myös luovuttu ”liikaa maksetun avustuksen” leikkurista, koska se ei täysin sovi
verotulojen täydennyksen tavoitteeseen, joka on tasata eräiltä osin verotuloja
seurakuntien kesken.
Pudasjärven seurakuntaan on tähän mennessä sovellettu harvaan asuttujen seurakuntien
erityiskriteereitä ja tästä käytännöstä luopuminen tarkoittaa, että Pudasjärven
seurakunnan verotulojen täydennys putoaa noin 120 000 euroa verrattuna aikaisempien
vuosien tasoon.
Kirkkoneuvosto on perustanut 15.2.2018 § 24 talouden tasapainottamistyöryhmän,
jonka tehtävänä on lähteä etsimään ratkaisuehdotuksia seurakunnan talouden
pitämiseksi tasapainossa.
Kirkkoneuvosto nimesi työryhmään kirkkoherran, talouspäällikön ja työntekijöiden
edustajien lisäksi luottamushenkilöiden edustajiksi Esko Ahosen, Veli Nikulan, Arvo
Niskasaaren ja Terttu Puurusen.
3) Kirkkoherra Timo Liikanen antoi ajankohtaiskatsauksen.

§ 9 VALITUSOSOITUS ja KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Muutoksenhakuohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.30.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

