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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1- 1-11 §:t
LÄSNÄ

Juha Kultima
Pentti V. Aikio
Marika Annala
Tapio Hietala
Maija Hirvasvuopio
Matti Järvinen
Mirja Kaaretkoski
Eeva-Liisa Karén
Martti Kumpulainen
Martti Lintula
Erkki Magga
Anita Niemi
Pauli Postila
Riitta Sassali
Hilkka Poikela
Kristiina Laine

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

POISSA
Heimo Haapaniemi
Eeva Kihniä-Kropsu
Eila Kivioja
Antero Lakela
Anne Mäkelä
Kaisa Näsi
Henri Ollila
Aimo Uusitalo
Raimo Äärelä
Taina Aikio
Lilja Hämäläinen
MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
Hanna Kuusela
Seija Saarikko
ALLEKIRJOITUKSET
Juha Kultima
puheenjohtaja

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
kirkkoherra
vs. talouspäällikkö

Seija Saarikko
Eeva-Liisa Karén
pöytäkirjanpitäjä § 1-7, 10 pöytäkirjanpitäjä § 8-9

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kristiina Laine
Pk:n tarkastajat: _____/_____
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NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana 1.2.-28.2.2018 välisen ajan. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.1.2018 asetetulla kuulutuksella.
Hanna Kuusela, kirkkoherra

Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Kv.

1)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus ja puheenjohtaja avaa
kokouksen.

Päätös:

Kirkkoherra Hanna Kuusela piti alkuhartauden ja esitteli kirkkovaltuustolle talouspäällikön viransijaisen Seija Saarikon. Puheenjohtaja Juha
Kultima avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan.
Kutsun kirkkovaltuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja ja kutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Sodankylän seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan on
kullekin valtuutetulle lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään viikkoa ennen kokousta.
Kv.

2)
Päätös:
Nimenhuudolla paikalla todettiin olevan 23 valtuutetusta 16 varsinaista
valtuutettua ja 2 varajäsentä.
Kuulutus kokouksesta oli pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
22.1.2018 saamenkielisen käännöksen kanssa. Kokouskutsu asialistoineen oli lähetetty kirkkovaltuutetuille samana päivänä.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kv.

3)

Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, sekä päättää
pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta, sen nähtävillä pidosta ja
nähtävillä pidosta ilmoittamisesta.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Laine ja Tapio Hietala. Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2018 klo 10-16. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä
1-28.2.2018 välisen ajan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana.
Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kv.
4)
Kokouksen työjärjestykseksi valtuusto hyväksynee osanottajille
etukäteen jaetun esityslistan.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Valtuutetun eronpyyntö
Kn.

Kv

13)

Kirkkovaltuuston jäsen Anne Mäkelä pyytää eroa kaikista luottamustehtävistään henkilökohtaisten syiden vuoksi. Mäkelä on paitsi kirkkovaltuuston, myös kirkkoneuvoston ja lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsen. SDP:n vaalilistalla ensimmäisenä varajäsenenä on Hilkka Poikela.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että valtuusto
myöntää Anne Mäkelälle eron kaikista luottamustehtävistä Sodankylän
seurakunnassa. Lisäksi ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että valtuusto kutsuu varajäsen Hilkka Poikelan Sodankylän
seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi sekä nimeää
Mäkelän tilalle jäsenen kirkkoneuvostoon ja lapsi- ja nuorisotyön
johtokuntaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti esitettäväksi kirkkovaltuustolle

5)
Päätös:

1. Kirkkovaltuusto myönsi Anne Mäkelälle eron hänen kaikista luottamustehtävistään Sodankylän seurakunnassa.
2. Kirkkovaltuusto kutsui Hilkka Poikelan Sodankylän seurakunnan kirkkovaltuuston jäseneksi.
3. Kristiina Laine esitti kirkkoneuvoston jäseneksi Hilkka Poikelaa. Muita
esityksiä ei ollut, joten Hilkka Poikela tuli valituksi kirkkoneuvoston jäseneksi.
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4. Tapio Hietala esitti Anita Niemeä, Hilkka Poikela esitti Kristiina Lainetta, ja Erkki Magga esitti Maija Hirvasvuopiota lapsi- ja nuorisotyön
johtokuntaan. Koska oli useita esityksiä johtokunnan jäsenestä, puheenjohtaja selosti äänestysmenettelyn, joka tapahtui suljetuin lipuin.
Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
Anita Niemi 11 ääntä,
Maija Hirvasvuopio 2 ääntä ja
Kristiina Laine 3 ääntä.
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäseneksi tuli valituksi eniten ääniä saanut Anita Niemi (liite 1).

Valtuustoaloite 24.10.2017
Kn.

Kv

14)

Kirkkovaltuuston jäsenten Erkki Maggan ja Maija Hirvasvuopion
allekirjoittama valtuustoaloite (liite).

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle toteavan, että ajatus
kirkkovaltuuston kokouksen järjestämisestä leirikeskuksessa sekä
Sattasvaaran leirikeskuksen tiloihin ja ympäristöön tutustumisesta
on hyvä. Lisäksi ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle
toiveen kirkkovaltuuston kokouksen järjestämisestä Sattasvaaran
leirikeskuksessa kesän tai syksyn 2018 aikana, sen mukaan miten
leirikeskuksen varaustilanne leirien ja muiden tilaisuuksien osalta
sen sallii.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti esitettäväksi kirkkovaltuustolle.

6)
Päätös:

Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin yksimielisesti. (liite 2)

Valtuustoaloite 22.10.2017
Kn.

15)

Kirkkovaltuuston jäsenten Hilkka Poikelan, Anne Mäkelän ja
Sulo Riipin allekirjoittama valtuustoaloite (liite).

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että
aloite ei aiheuta toimenpiteitä.
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Perustelut:
1) Sodankylän seurakunnassa on jo olemassa selkeä
palveluhinnasto, joka on esillä kirkkoherranvirastossa
ja taloustoimistossa ja joka pyynnöstä annetaan jokaiselle seurakuntalaiselle kirjallisena mukaan. Palveluiden, kuten esimerkiksi
hautaustoimeen ja emännän työtuntikorvaukseen liittyvät maksut
käydään läpi seurakuntalaisten kanssa erikseen joka kerta toimitusta
ja tilaisuutta sopiessa. Seurakuntasalin tai muiden tilojen käytöstä
tilaisuutta varten ei erikseen peritä vuokraa, vaan maksut muodostuvat
emännän työtuntien, pöytäliinojen pesettämisestä koituvien maksujen
sekä esimerkiksi sen mukaan, mikäli seurakuntalainen tilaa juhlaansa
osan tai kaikki tarjottavat seurakunnan kautta, jolloin myös tarjottavista on maksettava. Seurakuntalaiselle tarjotaan myös aina mahdollisuus ostaa tai valmistaa ja tuoda tarjottavat itse ja säästää kokonaiskustannuksissa.
2) Seurakunnan emännät tekevät seurakunnan ja seurakuntalaisten
palveluksessa omaa työtään, johon heidät palkattu. Ylityöt tai se,
ettei seurakuntalainen aina saa seurakunnan tiloja juuri toivomalleen
päivälle, johtuvat yksinkertaisesti siitä, että suurin osa tilaisuuksista
ja juhlista, kuten muistotilaisuudet, varataan lyhyellä varoitusajalla,
ilman että voidaan mitenkään ennakoida, esimerkiksi koska ja kuinka
paljon hautajaisten muistotilaisuuksia seurakunnan tiloihin sovitaan.
3) Seurakunnan keittiötä tai salia seurakuntatalolla, Unarin kappelissa
tai Sattasvaaran leirikeskuksessa ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön
ilman Sodankylän seurakunnan emäntää. Oman emännän käyttö tilaisuuksissa päävastuullisena emäntänä takaa seurakunnan tilojen ja
irtaimiston säilymisen moitteettomassa kunnossa. Nykykäytännön
muuttamiseen ei ole tarvetta, sillä tilavaraukset ja emäntien työt pystytään suunnittelemaan joustavasti, seurakuntalaisen toiveita kuunnellen.
Ei ole tarkoituksenmukaista luovuttaa juhlatiloja ja keittiötä ulkopuolisten toimijoiden omavaltaiseen käyttöön, ohi seurakunnan oman,
kyseistä työtä varten palkatun henkilökunnan.

Päätös:

Kv

Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle puheenjohtajan esityksen mukaisen vastauksen kirkkovaltuuston
jäsenten Hilkka Poikelan ja Anne Mäkelän valtuustoaloitteeseen.

7)
Päätös:

Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin yksimielisesti. (liite 3)

Vs. talouspäällikkö Seija Saarikko poistui kokouksesta.
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Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kirkkovaltuuston jäsen Eeva-Liisa Karén

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Kn.

16b)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää kirkkovaltuustolta
lausuntoa Hilkka Poikelan tekemään valitukseen, joka koskee
talouspäällikön viransijaisen valintaa. Poikela on valittanut
hallinto-oikeuteen kirkkovaltuuston 20.12.2017 tekemästä
päätöksestä valita Seija Saarikko talouspäällikkö Janne Haurisen
opintovapaan sijaiseksi ajalle 1.2.-30.6.2018.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että valtuusto
antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon koskien
talouspäällikön viransijaisen valinnasta tehtyä valitusta.

Päätös:

Kv

Kirkkoneuvosto päätti esittää valtuustolle, että valtuusto antaa
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon koskien
talouspäällikön viransijaisuuden valinnasta tehtyä valitusta.

9)
Päätös:

Todettiin, että 29.1.2018 hallinto-oikeudelta oli saapunut valitusta koskeva ilmoitus lausuntopyynnön raukeamisesta. Näin ollen kirkkovaltuusto toteaa, että 9 § ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. (liite 4)

Vs talouspäällikkö Seija Saarikko palasi kokoukseen.

Ilmoitusasiat
Kv.

10)

Hilkka Poikela toi seurakuntalaisen terveiset sururyhmälle ryhmän
käytänteistä. Kirkkoherra Hanna Kuusela selosti ryhmän toimintaperiaatteita.
Kirkkoherra Hanna Kuusela kertoi Oulun hiippakunnan piispa Samuel
Salmen tulevasta vierailusta Sodankylään 13.2.2017. Vierailu kohdistuu
kaivostoimintaan. Sodankylän seurakunnan edustajina vierailun aikana
toimivat kirkkoherra ja valtuuston puheenjohtaja.
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Kirkkoherra Hanna Kuusela kertoi tarvittavista toimenpiteistä tuleviin
piispan vaaleihin liittyen. Kirkkovaltuusto tulee valitsemaan kahdeksan
maallikkojäsentä. Valintakokouspäivämääräksi hän esitti alustavasti
26.2.2018.
Valitusosoitus
Kv.

11)
A.

Kieltojen
perusteet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta
päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta,
koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

B.

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoi- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyykaisun teke- tymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
minen
Toimitusosoite
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin
katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoi- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
kaisun
si- – oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
sältö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
nen
ja valitusValitusviranomainen ja yhteystiedot:
aika
 _________________________________________________ hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pk:n tarkastajat: _____/_____
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Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

___________________________ hiippakunnan tuomiokapituli,
pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksen- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantihaku-ajan
päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
laskeminen muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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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.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– 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.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa 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. Asia voidaan
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pk:n tarkastajat: _____/_____

