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MUUT OSALLISTUJAT

§ 18 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4).
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla
kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 5 §) kutsu toimitetaan jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Jos asia on
kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa.
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Kokouksesta on postitettu 9. päivä helmikuuta 2018 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu
asialuetteloineen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 20 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä
pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Veli Nikulan ja Mauno Ruokankaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
15.2.2018

§ 21 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 22 JOHTOKUNTIEN, KIRKKONEUVOSTON ALAISTEN TOIMIKUNTIEN JA
VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat
johtokuntien ja kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Timo Liikanen
- Päätökset (Populus) 23.1.–15.2.2018 (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa)
Talouspäällikkö:
- Päätökset (Populus) 23.1.–15.2.2018 (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa)
Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32
mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja toimikuntien
päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 23 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUS
Taloussäännön 26 §:n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään
siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat
kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen
varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät
hyväksyttävällä tasolla.
Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä se sen toimivuudesta.
Kiinteistötoimen sisäisen valvonnan järjestämiseksi kirkkoneuvosto on 23.1.2017 § 11
valinnut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat.
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat pitäneet katselmuksen 19.1.2018
jolloin he tutustuivat seurakunnan omaisuuteen ja sen hoitoon talouspäällikön laatiman
selonteon pohjalta sekä suorittivat katselmuskäynnin Liepeen väentuvassa ja Liepeen
pappilassa.
Kirkkoneuvoston hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan katselmuksesta
laadittu kertomus tulee käsitellä kirkkoneuvostossa.
Katselmuskertomus on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien
katselmuskertomus.
Päätös:

Kirkkoneuvostolle saatettiin tiedoksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien
katselmuskertomus.
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§ 24 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
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
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.
Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista perustaa talouden tasapainottamistyöryhmä,
jonka tehtävänä on lähteä etsimään ratkaisuehdotuksia talouden pitämiseksi
tasapainossa.
Työryhmään tulee johtavien viranhaltijoiden lisäksi nimetä luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden edustajat.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt edustaja-asiaa kokouksessaan 14.2.2018 ja päättänyt
ehdottaa kirkkoneuvostolle, että työntekijäedustajiksi nimetään luottamusmies ja
työsuojeluvaltuutettu.
Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto
1) päättää perustaa talouden tasapainottamistyöryhmän kirkkoneuvoston jäljellä
olevaksi toimikaudeksi;
2) nimeää johtavien viranhaltijoiden ja työntekijäedustajien lisäksi
luottamushenkilöiden edustajat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) perustaa talouden tasapainottamistyöryhmän kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi;
2) nimetä työryhmään kirkkoherran, talouspäällikön ja työntekijäedustajien lisäksi
luottamushenkilöiden edustajiksi Esko Ahosen, Veli Nikulan, Arvo Niskasaaren ja
Terttu Puurusen.
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§ 25 PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJAT
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.
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§ 26 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA
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.
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§ 27 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

§ 28 ILMOITUSASIAT
1) Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 18.1.2018 § 71
Vuosilomat tammi-huhtikuu 2018/Koillismaan rovastikunnan kirkkoherrat
2) Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018
Vuoden 2018 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet sekä
vaaliasiakirjojen tilaaminen
3) Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2018
Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä.
4) Kirkkohallitus/Täysistunto, pöytäkirjanote 1/2018, 30.1.2018 § 6
Verotulojen täydennykset vuodelle 2018
5) Rovaniemen seurakunta
Tiedustelu liittymisestä kirkonkirjojenpidon aluerekisterikeskukseen
Kirkkoherra ehdottaa:
Ilmoitusasiat saatetaan kirkkoneuvoston tiedoksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 29 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä talouspäällikön työhuoneessa
16.2.–2.3.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

§ 30 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.05.
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