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§ 10 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 11 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 on, jolleivät 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 26.4.2017 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston
jäsenelle kutsu esityslistoineen. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat olleet
seurakunnan ilmoitustaululla 26.4.2017 lukien.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
15.5.–14.6.2017 viraston aukioloaikoina.
Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 12
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 pöytäkirjantarkastajiksi Sointu Veivon ja Esko Ahosen.

§ 13
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 14 TILINPÄÄTÖS 2016
Kirkkoneuvosto 27.3.2017 § 51
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä. Kirkkojärjestyksen 15:9 mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu
tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille.
Toimintakertomus on osa tasekirjaa. Toimintakertomuksesta on säännöksiä sekä
kirkkojärjestyksessä, kirjanpitolaissa, seurakunnan taloussäännössä että
kirkkoneuvoston ohjesäännössä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat
tiedot:
1) yleiskatsaus seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä
tilikaudella; 2) hallintoelinten kokoonpano ja toiminta; 3) tiedot henkilöstöstä; 4)
seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset; 5) talousarvion mukaisen
toiminnan ja talouden toteutuminen; 6) tilikauden tuloksen muodostuminen ja
toiminnan rahoitus; 7) tilikauden tuloksen käsittely ja talouden
tasapainottamistoimenpiteet; 8) seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden
tekemät aloitteet ja toimenpiteet niiden johdosta.
Tasekirjan toimintakertomusosassa on selvitetty kirkkovaltuuston hyväksymien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2016 sitovuustasoksi pääluokkatason
ulkoisen toimintakatteen.
Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja – tulot sekä sisäiset vuokramenot ja
– tulot eivät ole sitovia eriä.
Käyttötalousosa
Sitovuustason (=pääluokkataso) ulkoisissa toimintakatteissa ei ole olennaisia
ylityksiä. Säästöjä syntyi mm. seurakunnallisessa toiminnassa ja hautaustoimessa.
Tuloslaskelmaosa
Seurakunnan kirkollisverotuloja arvioitiin saatavan 1,18 milj. euroa. Toteuma oli
noin 11 500 euroa arvioitua pienempi ja edellisvuoden kirkollisverotilitysten
kertymään verrattuna 63 000 euroa pienempi. Kirkollisverotilitykset vähenivät siis
5,12 % verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteisöveroja ja valtionkorvausta kertyi
kaikkiaan noin 193 600 euroa, jossa vähennystä edellisvuoteen 1,1 %. Verotulot ja
valtionkorvaukset yhteensä pienenivät 4,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Talousarvion verotulojen ja valtionkorvauksen määrä oli arvioitu
varovaisuusperiaatteella, ja näin ollen toteuma muodostui noin 18 000 euroa
arvioitua suuremmaksi.
Koska seurakunnan verotulot ovat pienet verrattuna niin koko kirkon kuin
vertailuryhmän verotuloihin, on Kirkon keskusrahaston myöntämä verotulojen
täydennysavustus mahdollistanut nykyisen tasoisen toiminnan. Kirkon
keskusrahaston avustusta, verotulojen täydennystä saatiin noin 230 000 euroa.
Kirkkohallitus on pyrkinyt mahdollisimman täsmällisesti kohdistamaan verotulojen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
8.5.2017

15

täydennykset avustusta tarvitseville seurakunnille ja vastaavasti alentamaan
täydennystä niiltä seurakunnilta, jotka eivät tilinpäätöstietojen mukaan ole olleet
avustuksen tarpeessa. Verotulojen täydennystä on suunnattu erityisesti
jäsenmäärältään pienille seurakunnille. Tammikuussa 2016 tasattiin verovuotta
2014, jolloin verotulojen täydennystä laskettaessa sovellettiin harvaan asutuissa
seurakunnissa, kuten Pudasjärvikin on, korkeinta tasoitusrajaa (=80 %).
Verotulojen täydennys tuli leikkaamattomana, koska vuoden 2014 tilinpäätöksen
tulos oli negatiivinen.
Investointiosa
Talousarvion investointiosaan kirjattu kirkon, kellotapulin ja asehuoneen
paanukattojen huoltotervaus toteutettiin kesällä 2016.
Koska kyseessä oli korjaus- ja huoltomeno, jonka seurauksena kohteen tulojen tai
palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan, kirjattiin huoltotervauksesta
aiheutuneet kustannukset tilikauden toimintamenoiksi (kirkkovaltuuston päätös
12.12.2016 § 38).
Seurakuntakeskuksen kellotapulin kunnostus/huoltomaalausta ei toteutettu
määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.
Rahoitusosa
Seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli
kertomusvuonna 2016 ylijäämäinen 176 000 euroa. Rahoitustoiminnan
nettorahavirta (rahavarojen muutos) oli kertomusvuonna noin 153 000 euroa.
Hautainhoitorahasto
Tasekirjaan sisältyvät myös hautainhoitorahaston tilit. Hautainhoitorahaston
tilinpäätös osoittaa 1 876,69 euron ylijäämää ja taseen loppusumma on 124 111,08
euroa.
Tuloksen käsittely
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen
yhteydessä esityksen tilikauden tuloksenkäsittelyä sekä talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen
poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen
tuloksen siirtämistä vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoihin tai edellisten tilikausien
ylijäämä/alijäämä-tilille. Kirkkoneuvosto ottaa esityksessään kantaa kaikkiin
tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin, myös varauksen tai rahaston
vähennykseen. Esityksessä varaus- ja rahastosiirtojen tarkoitus yksilöidään ja siirrot
esitetään bruttomääräisinä.
Kirkon urkuhankintaan ja seurakuntakeskuksen remonttiin kohdistuvat poistoeron
vähennykset yhteensä 20 019,52 euroa kirjataan poistoeron vähennyksenä
tuloslaskelmaan.
Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsiteltäväksi seuraavasti:
Tilikauden tuloksen -7031,23 euroa sekä poistoeron vähennyksen 20 019,52 euroa
jälkeen muodostuva ylijäämä 12 988,29 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Tasekirja 2016 on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy seurakunnan tilikauden 2016 tuloksen -7031,23 euroa ja poistoeron ja
varausten muutosten 20 019,52 jälkeen muodostuvan ylijäämän 12 988,29
euroa siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille.
2) hyväksyy hautainhoitorahaston tilikauden 2016 ylijäämän 1 876,69 euroa
siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille.
3) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016 Kj.15:9 mukaisesti ja jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 24.4.2017
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö/Simo Paakkola JHT - ja HT
- tilintarkastaja on tarkastanut seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 ja antanut siitä 3.4.2017 päivätyn
tilintarkastuskertomuksen.
Tarkastuksen tulokset
Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.
Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden
toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Esityslistan liitteenä on kirkkovaltuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus.
Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2016 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 8.5.2017 § 14
Esityslistan liitteenä ovat tasekirja 2016 ja kirkkovaltuustolle osoitettu
tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,JHTT –yhteisö/Simo Paakkola JHT - ja
HT -tilintarkastaja esittää:
Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
8.5.2017

2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.
Päätös:

Kirkkovaltuusto yksimielisesti
1) hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016
2) myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

Merkitään pöytäkirjaan, että tasekirja 2016 ja tilintarkastuskertomus säilytetään pöytäkirjasta
erillisenä arkistokohdassa 2.2.1.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 15 TALOUSARVION TOTEUMA 31.3.2017
Kirkkoneuvosto 24.4.2017 § 68
Seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan toiminnasta ja taloudesta vastaavien on
annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja
menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvion nähden ja ennusteista
loppuvuodelle.
Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti olisi 25 %.
Käyttötalousosa
Kirjaustilanteen mukainen toimintakatteen toteuma on 23,7 %.
Maksutuottojen toteuma on 16,7 %. Tuottojen alhaista toteumaa selittää mm. se,
että suurimmat erät kuten puunmyyntituotot ja maanvuokrat eivät ole vielä
toteutuneet tässä vaiheessa tilivuotta.
Toimintakulujen toteuma on 22,6 %.
Ostot tilikauden aikana ovat tässä vaiheessa yli tasaisen kertymäprosentin. Sitä
selittää mm. alkuvuoteen painottuneet työalojen hankinnat sekä talvikuukausien
suuremmat energiakustannukset.
Tuloslaskelmaosa
Kirkollisverojen kertymä maaliskuun lopussa on 7,4 % ja yhteisöverojen ja
valtionkorvauksen yhteenlaskettu kertymä 12,3 % pienempi verrattuna
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, yhteisvaikutuksen ollessa -8 %.
Valtionkorvaus kuluvalle vuodelle on noin 161 000 euroa, 3 000 euroa
edellisvuotta pienempi.
Verotulojen ja valtionrahoituksen toteuma on 27,6 %.
Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt tammikuun kokouksessaan, että
verotulojen täydennystä laskettaessa erityisen harvaan asuttujen seurakuntien osalta
sovelletaan korkeinta tasoitusrajaa (80 %) ja näillä laskentaperusteilla seurakunnan
verotulojen täydennys on 236 000 euroa. Vuoden 2015 tulos ilman satunnaisia
tuottoja oli negatiivinen, joten toiminta-avustus saatiin täysimääräisenä.
Edelliseen vuoteen verrattuna toiminta-avustus kasvoi noin 3 000 eurolla.
Investointiosa
Vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan on kirjattu kirkon tiivistys- ja
energiaremontti, seurakuntakeskuksen kellotapulin kunnostus/huoltomaalaus sekä
Sarakylän hautausmaan muisto- ja uurna-alue. Rakennustoimikunta ja
kirkkoneuvosto ovat käynnistämässä hankkeita.
Rahoitusosa
Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat maaliskuun lopussa noin
1 050 000 euroa, jossa kasvua vuoden vaihteen tilanteeseen nähden noin 130 000
euroa.
Liitteenä ovat seuraavat toteumavertailut 31.3.2017:
- Tuloslaskelma toteumavertailu
- Sitovuustasojen toteumavertailut
o Käyttötalousosa/pääluokat:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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o Yleishallinto
o Seurakunnallinen toiminta
o Hautatoimi
o Kiinteistötoimi
o Rahoitustoimi
Tehtäväalue-/tulosyksikkökohtaiset toteumavertailut
Rahoituslaskelman toteumavertailu
Verojen ja valtionkorvauksen toteumavertailu edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan

Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.3.2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 8.5.2017 § 15
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.3.2017.
Päätös:

Kirkkovaltuustolle saatettiin tiedoksi talousarviototeuma 31.3.2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 16 MAANVUOKRASOPIMUS/Pudasjärven vanhustentaloyhdistys ry
Kirkkoneuvosto 24.4.2017 § 70
Pudasjärven Vanhustentaloyhdistys ry:llä on tarkoitus alkaa uusimaan Pudasjärven
seurakunnan mailla olevia vanhoja rivitaloja. Suunnitelmissa on edetä talo
kerrallaan uusimalla rakennukset kokonaan.
Pudasjärven seurakunta on vuokrannut Pudasjärven Vanhustentaloyhdistys ry:lle
Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä sijaitsevasta Lievet 615–409–10–81
tilasta maa-alueet, joissa uudistettavat rivitalot sijaitsevat.
Maanvuokrasopimukset ovat seuraavat:
29.12.1970–31.12.2020, noin 5 000 m2:n suuruinen maa-alue
29.12.1970–31.12.2020, noin 6 200 m2:n suuruinen maa-alue
1.6.2008–31.5.2057, noin 10 190 m2:n suuruinen maa-alue
Vuokra-alueet sijaitsevat Kurenalan eteläisen osan asemakaava-alueen kortteleissa
46 ja 56.
Pudasjärven Vanhustentaloyhdistys ry:n mukaan vuokrasopimukset tulee uusia
lainoituksesta johtuen siten, että sopimusten voimassaoloaika on vähintään 50
vuotta eteenpäin.
Voimassaoloajan pidentämisen lisäksi tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista
päivittää myös 29.12.1970 allekirjoitettujen maanvuokrasopimusten vuokrahinnat
vastaamaan paremmin käypää arvoa.
Nyt uusittavien maavuokrasopimusten vuokrataso voitaneen määrittää samalle
tasolle kuin 5.8.2008 allekirjoitetun sopimuksen vuokrahinta, jossa on huomioitu
vuosittain elinkustannusindeksin vaikutukset, vuokrahinnan muodostuessa viimeksi
tehdyssä vuotta 2016 koskevassa laskutuksessa 0,47 euroa/m2.
Vuonna 2008 vuokranmääritys perustui arviointiin maa-alueen käyvästä arvosta ja
kaupungin vuokraamien maa-alueiden vuokratasosta.
Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista yhdistää kaikki kolme sopimusta yhteen
sopimukseen, vuokrattavan maa-alueen ollessa yhteensä noin 21 480 m2 ja
kokonaisvuokran ollessa yllä mainitulla neliöhinnalla laskettuna 10 095,60 euroa.
Liitteenä on luonnos Pudasjärven seurakunnan ja Pudasjärven
Vanhustentaloyhdistys ry:n välisestä maanvuokrasopimuksesta, joka korvaa kaksi
29.12.1970 allekirjoitettua sopimusta ja 5.8.2008 allekirjoitetun sopimuksen.
Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan ja Pudasjärven
Vanhustentaloyhdistys ry:n välisen maanvuokrasopimuksen;
2) lähettää vuokrauspäätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäväksi
ja vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kirkkovaltuusto 8.5.2017 § 16
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan ja Pudasjärven
Vanhustentaloyhdistys ry:n välisen maanvuokrasopimuksen;
2) lähettää vuokrauspäätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäväksi
ja vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 17 SARAKYLÄN HAUTAUSMAAN MUISTO- JA UURNA-ALUE sekä SARAKYLÄN
HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS
Kirkkoneuvosto 24.4.2017 § 72
Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja
hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista
hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä (KL
17.luku 8 §)
Hautausmaasta on laadittava hautakartta. Hautaan voi kuulua yksi tai useampi
hautapaikka ja samassa hautapaikassa voi olla useita hautasijoja. Hautausmaa tai
sen osa voi olla muistolehtona, johon vainajan tuhka sirotellaan tai kätketään
hautasijaa merkitsemättä. (KJ 17.luku 5 §).
Hautausmaakartta on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen
järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet sopiviin yksikköihin.
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen,
joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene
piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla
käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön.
Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen
hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön eri
rajoitukset (KJ 17 luku 6 §).
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 27.8.2014 hyväksynyt Sarakylän
hautausmaan käyttösuunnitelman, jonka kohdassa 3.2. Kiinteät rakenteet ja laitteet,
mainitaan, että hautausmaan portin läheisyydessä sijaitsee muualle haudattujen
muistomerkki.
Seurakunnassa on nähty tarpeelliseksi uudistaa muualle haudattujen muistoalue.
Nykyinen muistoalue (muistomerkkikivi) sijaitsee aivan hautausmaan aidan ja
ruumishuonerakennuksen välittömässä läheisyydessä (A, rivi 15, 645) ja sen
sijainti toi haasteita löytää ratkaisu ilman, että olisi jouduttu siirtämään
hautausmaan aitaa tai sijoittamaan muistoalue kokonaan tai osittain hautausmaan
aidan ulkopuolelle. Tästä syystä lähdettiin hakemaan muistoalueelle uusi
sijaintipaikka.
Kirkkoneuvosto hyväksyi 27.3.2017 § 54 kaava- ja ympäristösuunnittelija
Ritva-Liisa Pihlajan luonnokset Sarakylän hautausmaan uudeksi muisto- ja
uurna-alueeksi pohjautuen suunnittelijan, Sarakylän kappelityöryhmän ja
rakennustoimikunnan yhteistyössä toteutettuun valmistelutyöhön.
Kirkkoneuvoston hyväksymä uusi muisto- ja uurna-alue sijaitsee sankarivainajaalueen läheisyydessä (A, 260–272).
Nykyinen muistomerkkikivi hyödynnetään siten, että kivestä poistetaan
muistokivessä oleva teksti Muualle haudattujen muistoksi. Tätä asiaa perustellaan
sillä, että näin muistomerkki/-alue voidaan mieltää koskemaan muualle haudattujen
lisäksi myös sellaisia muistettavia, joiden hautapaikkaa ei pystytä paikallistamaan,
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esimerkkinä evakkomatkalle jääneet. Lisäksi nykyinen teksti Rauha Teille
poistetaan ja tilalle laitetaan sama kuin Riekinkankaan hautausmaan
muistomerkissä olevan teksti, Minä olen ylösnousemus ja elämä Joh. 11:25.
Kirkkoneuvoston päättäessä 27.3.2017 muisto- ja uurna-alueen perustamisesta ja
suunnitelmista, kirkkoneuvoston jäsen Iivari Jurmu teki pohjaehdotuksesta
poikkeavan ehdotuksen eli hänen mielestä evakkomatkalle jääneille, joiden
hautapaikat eivät ole tiedossa, tulee perustaa oma muistoalue. Iivari Jurmun
ehdotus ei saanut kannatusta. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Esityslistan liitteenä ovat Ritva-Liisa Pihlaja laatimat suunnitelmat:
- Sarakylän hautausmaan muistoalue, selostus 16.3.2017
- Sijainti sankarialueelta katsottuna, luonnos 24.1.2017
- Sarakylän hautausmaan muistoalue, luonnos 24.1.2017
- Sarakylän hautausmaa, muistoalueen kynttiläallas, 16.3.2017
-

Sarakylän hautausmaan päivitetty käyttösuunnitelma (tekstimuutokset on
kursivoitu ja vahvennettu)
Sarakylän hautausmaan kaavakartta, johon on merkitty uuden muisto- ja uurnaalueen sijainti (A, 270–272) sekä poistettavan muistomerkin sijainti (A, 645),
joka vapautuu hautapaikaksi.

Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy kirkkoneuvoston 27.3.2017 § 54 hyväksymät kaava- ja
ympäristösuunnittelija Ritva-Liisa Pihlajan laatimat suunnitelmat Sarakylän
hautausmaan uudeksi muisto- ja uurna-alueeksi;
2) hyväksyy päivitetyn Sarakylän hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaan
kaavakartan sekä lähettää päätöksen Pudasjärven seurakunnan Sarakylän
hautausmaan käyttösuunnitelmamuutoksesta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 8.5.2017 § 17
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy kirkkoneuvoston 27.3.2017 § 54 hyväksymät kaava- ja
ympäristösuunnittelija Ritva-Liisa Pihlajan laatimat suunnitelmat Sarakylän
hautausmaan uudeksi muisto- ja uurna-alueeksi;
2) hyväksyy päivitetyn Sarakylän hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaan
kaavakartan sekä lähettää päätöksen Pudasjärven seurakunnan Sarakylän
hautausmaan käyttösuunnitelmamuutoksesta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 18 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

§ 19 ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.

§ 20 VALITUSOSOITUS ja KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Muutoksenhakuohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.50.
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