Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Sonkajärven seurakunta

Esityslista/Pöytäkirja

7/2018

Seurakuntaneuvoston kokous
Aika

Torstai 27.12.2018 klo 18.30 – 19.42
Kahvitarjoilu kokouksen alussa.

Paikka

Seurakuntatalon pienryhmätila, Rutakontie 20, Sonkajärvi.

Osallistujat/Läsnä:

Heide Veikko
Karjalainen Hannele
Kurtelius Eila
Luukkonen Eino, varapuheenjohtaja
Mustonen Mikko
Savolainen Riitta
Siilin-Huttunen Aila
Tauriainen Esa
Tervo Kirsti

Muut osanottajat (KJ 8(:7 §)
Nykänen Helena
Viertorinne Tarja

Poissa

Jukka-Pekka Kellokumpu

Asiat

§ 71 - 80

puheenjohtaja, kirkkoherra
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Helena Nykänen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Tarja Viertorinne
sihteeri

Tarkastusaika 27.12.2018 kokouksen jälkeen.

Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Allekirjoitukset
Eila Kurtelius

Eino Luukkonen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä:
28.12.2018 – 29.1.12.2019 Sonkajärven seurakuntatalolla kirkkoherran työhuoneessa, Rutakontie 20,
74300 Sonkajärvi.
Sonkajärvi 27.12.2018

Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja
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Kokouksen avaaminen
Srkn § 71

Puheenjohtaja, kirkkoherra Helena Nykänen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Veisattiin joululauluvihosta En etsi valtaa, loistoa. Kirkkoherra luovutti
seurakuntatyön ansiomerkit pitkäaikaisille luottamushenkilöille Riitta Savolaiselle ja Eino Luukkoselle. Kirkkoherra muisti kaikkia luottamushenkilöitä pienellä muistolahjalla.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Srkn § 72

KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaisesti kokouskutsu tulee lähettää
viisi (5) päivää ennen kokousta.
Esityslista on lähetetty 19.12.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja
läsnäolo-oikeutetut.

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Srkn § 73
Puheenjohtajan esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa olisivat Eila Kurtelius ja Eino
Luukkonen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Srkn § 74
Puheenjohtajan esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Aila Siilin-Huttusella ja Mikko Mustosella ilmoitusasiaa kohdassa ilmoitusasiat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Kirkkokolehtisuunnitelma 1.1. – 31.3.2019
Skn § 75

Seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi esitetään vuoden 2019 aikana
kannettavat kirkkokolehdit ajalle 1.1. – 31.3.2019.
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla määrännyt, että vuoden
2019 aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin,
Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava
alla luetellut kolehdit. Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää sen harkintavallassa (*) olevista kolehti-kohteista. Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan
laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa,
ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.

KIRKKOKOLEHDIT 1.1. – 31.3.2019
ti 1.1.

Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Suomen Lähetysseura ry:lle nimikkolähettien työn tukemiseen.

su 6.1.

Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Vammaisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura
ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 13.1.

1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja.
Oman seurakunnan lapsityölle.
pe 18.1.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

la 19.1.
Pyhän Henrikin muistopäivä
Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri
su 20.1.

2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Kansanlähetys. Kirkkopyhä 20.1.2019 Sonkajärvellä.

su 27.1.

3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
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Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
Pakollinen kolehti: Siirretty tähän 20.1.2019.
su 3.2.

Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Yhdenvertainen oikeus koulutukseen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

su 10.2.

5. sunnuntai loppiaisesta
Kahdenlainen kylvö
Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen kirkon ja Kuopion hiippakunnan seurakun
tien välistä yhteistyötä edistävien hankkeiden toteuttamiseksi Kuopion hiippakunnan tuo
miokapitulin kautta.

su 17.2.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja Afrikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa:
https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset

su 24.2.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö
Iisalmen rovastikunnan diakoniatyölle.

su 3.3.

Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.
Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

ke 6.3.

Tuhkakeskiviikko
Katumus ja paasto
Yhteisvastuukeräykselle.

su 10.3.

1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Aholansaarisäätiölle.

su 17.3.

2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko.
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Kirkon Ulkomaanavun säätiö.

su 24.3.

Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
27.12.2018

sivu 18

Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön käytettäväksi Senegalissa kirkon rakentamiseen Fatickissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen. HerättäjäYhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.

su 31.3.

4. paastonajan sunnuntai
Elämän leipä
Oman seurakunnan diakoniatyölle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Tiedoksi seurakunnan suntiot, yhtymän taloustoimisto.

Kirkkoherran virka
Srkn § 76

Seurakuntaneuvostolle tiedoksi, että Sonkajärven seurakunnan haettavaksi
ilmoitettuun kirkkoherran virkaan oli kolmannella hakukerralla, määräaikaan
29.11.2018 mennessä kaksi hakijaa, pastorit Pirkko Olanterä ja Anneli Toppinen. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli valmistelee valintaprosessia.
Kirkkoherra Helena Nykänen on saanut virkamääräyksen vt.kirkkoherraksi
ajalle 1.1. – 28.2.2019.

Puheenjohtajan esitys:

Tiedoksianto kirjataan tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Seurakuntapastori Atte Hokkasen virkamääräys 1.12.2018 – 30.11.2019
Srkn § 77

Seurakuntaneuvostolle tiedoksi, että Sonkajärven seurakunnan seurakuntapastori Timo Vainikainen on tullut valituksi 25.10.2018 Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut seurakuntaneuvoston
pyynnön mukaisesti pastori Atte Hokkaselle virkamääräyksen 1.12.2018 –
30.11.2019 Sonkajärven seurakunnan seurakuntapastorin väliaikaiseksi hoitajaksi.

Päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto kirjaa ilmoituksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Sukevan kirkon urkurahasto
Srkn § 78

Kirkkoherra on selvittänyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloushallinnosta,
mitä mahdollisia Sonkajärven seurakunnalle kuuluvia rahastoja on kirjanpidossa.
Laskentapäällikkö ilmoitti, että kirjanpidossa on Sukevan kirkon urkurahasto,
jossa on 23880,22 euroa. Hänellä ei ollut asiaan liittyviä tarkempia tietoja.
Oletettavasti urkurahastoa varten on ollut julkinen varojen keräys.
Muita Sonkajärven seurakuntaan liittyviä rahastoja kirjanpidossa ei ole.

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto kirjaa asian tietoon saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
Srkn § 79

Seurakuntaneuvostolle tiedoksi seuraavat asiat:
1. Sukevan kirpputorin vapaaehtoiset pitäjät ovat tehneet päätöksen lopettaa
kirpputorin pitäminen.
2. Lääninrovasti Arto Penttinen toimittaa piispantarkastuksen jälkitarkastuksen
keskiviikkona 20.2.2019 aamupäivällä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
3. Vaalikauden 2019-2022 luottamushenkilöille järjestetään Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien luottamushenkilöille järjestetään yhteiset perehdytyskoulutukset 15.1.2019 klo 17 ja 19.2.2019 klo 18 Iisalmen Lippuniemen
seurakuntatalolla. Yhtymän hallintotoimisto on lähettänyt kutsun yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen jäsenille.
4. Rautavaaran seurakunnasta on lähestytty Sonkajärven seurakuntaa kuluvan syksyn aikana kaksi eri kertaa, ensimmäisellä kerralla ostopalveluna päiväkerhotyötä ja toisella kerralla yhteisen diakoniaviranhaltijan mahdollisuudesta.
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on menossa VETO-3-hanke, jossa etsitään
mahdollisuuksia yhtymän jäsenseurakuntien henkilöstön yhteistyöstä, joten
ennen VETO-3-hankkeen valmistumista ei voida solmia pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia yhtymän ulkopuolisten seurakuntien kanssa. Toiseksi, diakoniatyön henkilöresurssit eivät riitä muuta kuin oman viran hoitamiseen.
Aila Siilin-Huttunen toi terveiset ykn:sta Sukevan kirkon remonttiasioista.
Eino Luukkonen totesi, että neuvoston ja kirkkoherran välinen yhteistyö on
ollut hyvää.
Mikko Mustonen muisteli elämänpolkua seurakunnan luottamushenkilönä.
Helmikuun seurakuntaneuvoston kokous pidetään 13.2.2019.

Puheenjohtajan esitys:

Edellä oleva kirjataan seurakuntaneuvoston tietoon saatetuksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan nähtävillä olo, oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Srkn § 80

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka
ovat pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtajan esitys:

Kun pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu, se asetetaan nähtäville
28.12.2018 – 29.1.2019 kirkkoherran työhuoneeseen ja nähtävillä olosta ilmoitetaan ilmoitustaululla.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.42.
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YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvaliKieltojen
tusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
perusteet
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: § 71, § 72, § 73, §74, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: § 75.
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos
asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai§ 44, § 45, § 46
nen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Sonkajärven seurakuntaneuvosto
Pykälät
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Rutakontie 20
74300 Sonkajärvi
017- 8203031
sonkajarven.seurakunta@evl.fi

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
muksen sisältö
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
Valitusviranannettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimukomainen ja
sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkolvalitusaika
lisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puhelin: 029 564 2502
Telekopio:
029 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli,

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 KUOPIO
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pykälät
30 päivää
PL 210, (Eteläranta 8), 00131 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö,
on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankäsiteltäväksi
kinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus
on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista
sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 43300
Telekopionumero: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät
§:t
Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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