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PÖYTÄKIRJA 6/2022
Aika
Paikka
Läsnä

keskiviikko 24.8.2022 klo 18.00-20.06
Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA
Angervo Anne, kirkkoherra, puheenjohtaja
Meriläinen Anne
Nuutinen Irma
Piipponen Jorma
Ronkainen Esa
Röning Mirja
Sagulin Kaija
Savolainen Martti
osallistui Teams-yhteydellä
Turunen Reetta, varapuheenjohtaja
Vuorela Miikka
Väistö Eevi

POISSA
Lisäksi läsnä

Piiroinen Terhi, seurakuntasihteeri

61§ Kokouksen avaus
Alkuhartaus Anne Meriläinen
62§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.”
KL 7: 4,1
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista päätösesityksineen.”
Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö 2 § 1 mom.
Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen tähän seurakuntaneuvoston kokoukseen on
lähetetty 19.8.2022 sähköpostitse.
Ehdotus (pj.)

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

63§ Pöytäkirjantarkastajat
Ehdotus (pj.)

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Anne Meriläinen ja Irma Nuutinen.
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Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

64§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus (pj.)

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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65§ Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston lausunto Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessa 15.6.2022
103 § Kiihtelysvaaran kirkon uudelleen rakentaminen; L2 luonnosten ja kustannusarvioiden hyväksyminen
Kiihtelysvaaran kirkon tuhoutuminen tulipalossa ja päätös uuden kirkon rakentamisesta
Kiihtelysvaaran kirkko tuhoutui tulipalossa 23.9.2018. Puurakenteinen kirkko oli rakennettu
vuosina 1769-1770. Kirkon kerrosala oli 415 k-m² ja tilavuus 4380 m³. Istumapaikkoja kirkossa
oli 452. Kirkon kellotapuli säilyi tulipalossa; tapuli on vuodelta 1856 ja uusittu yläosastaan
vuonna 1931.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.12.2018
(22 §) yksimielisesti uuden kirkon rakentamisesta Kiihtelysvaaraan palaneen kirkon paikalle.
Joensuun seurakuntayhtymän perussäännön 2 §:n mukaan seurakuntayhtymä vastaa yhtymän
kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalveluista. Kirkon rakentamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:2.3,1-kohta).
Suunnittelutoimikunnan asettaminen tilanteen kartoittamiseksi
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 31.10.2018 (125 §) suunnittelutoimikunnan laatimaan Kiihtelysvaaran kirkon palon jälkeistä tilannekartoitusta sekä kokoamaan alustavia toimenpiteitä uuden
kirkon rakennushankkeen käynnistämiseksi. Suunnittelutoimikunnan raportti valmistui
28.2.2019, ja siinä kuvataan Kiihtelysvaaran kirkon historiaa, jolla taustoitetaan uuden kirkon
rakentamiseen liittyviä päätöksiä.
Hankesuunnittelutyöryhmän asettaminen kirkon hankesuunnitelman laatimiseksi
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 23.4.2019 (85 §) työtä jatkamaan hankesuunnittelutyöryhmän,
jonka tehtävänä oli laatia Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman tavoitteena oli esittää Kirkon rakennussuunnittelua varten hankkeen laajuus, rakennuskustannukset
ja rakennuspaikka. Tavoitteena oli, että uuden kirkon valmistuttua Kiihtelysvaaran seurakuntapiiri saa kauniissa ja kestävässä kirkkorakennuksessa sijaitsevat toimivat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat.
Hankesuunnitelmaraportti valmistui 13.3.2020. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 8.6.2020 (11
§) raportin sekä sen 11 lukuun kirjatut työryhmän ehdotukset;
Kiihtelysvaaran uusi kirkko rakennetaan ”kirkko saman katon alle” -periaatteen mukaan entisen kirkon paikalle osoitteeseen Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara.
§ Uuden kirkon hyötypinta-ala on n. 510 hum² ja rakennuskustannukset ovat n. 4 000
000 €.
§ Uuden kirkon muoto ja rakennusmateriaali ratkaistaan rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa. Työryhmä ehdottaa, että uuden kirkon pääasiallinen rakennusmateriaali on puu.
§ Seurakuntayhtymä luopuu Kiihtelysvaaran seurakuntatalosta ja sen lisärakennuksesta
mahdollisimman pian uuden kirkon toteutuksen varmistumisen jälkeen.
Rakennustoimikunta rakennussuunnitteluvaiheen toteuttajaksi
Yhteinen kirkkoneuvosto käynnisti kokouksessaan 22.9.2020 (121 §) Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnittelun asettamalla kirkon rakennustoimikunnan, jonka jäseniksi nimettiin Joen§
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suun seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, rakennuttajakonsultti, toimitusjohtaja Esa Mustonen Pro Tiimi Oy:stä
sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eevi Väistö. Kiinteistötoimikunnan nimeämän edustaja Pauli Tahvanaisen kuolemantapauksen jälkeen hänen tilalleen nimettiin kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Jari Juvonen
(YKN 27.4.2021, 70 §). Lisäksi Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto nimesi ryhmään
Juhani Rouvisen (eronnut 24.11.2021) ja seurakuntamestari Jouni Heiskasen (eronnut
19.11.2021). Lisäksi toimikunnan kokouksiin on osallistunut mm. Kirkkohallituksen, Museoviraston ja Joensuun kaupungin asiantuntijoita.
Rakennustoimikunta sai tehtäväkseen Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnitteluvaiheen toteuttamisen. Vaiheen tarkoituksena oli laatia kirkon alustavat ja lopulliset luonnokset, pääpiirustukset, työpiirustukset ja urakka-asiakirjat. Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy yhteistoiminta Museoviraston, Kirkkohallituksen ja lupaviranomaisten kanssa, lausuntopyyntöjen valmistelu viranomaistahoille sekä esityksen laatiminen kirkkohallitukselle kirkon suunnitelmien
hyväksymisestä.
Rakennussuunnitteluvaiheeseen sisältyy myös seurakuntayhtymän hallinnolliset päätökset. Rakennustoimikunta tekee hankkeen eri vaiheista esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle ja lähettää ne tiedoksi kiinteistötoimikunnalle. Hankkeesta tulee tehdä hallinnollisia päätöksiä alustavien ja lopullisten luonnosten sekä pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksymisestä. Hallinnollisia päätöksiä tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa ja
Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostossa.

Rakennuspaikka
Kiihtelysvaaran kirkon rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara.
Rakennuspaikkaa koskevat tiedot:
§
§
§
§
§

kiinteistötunnus 167-413-37-1
tilan nimi Kirkkotarha
rakennuspaikan pinta-ala 4 941 m²
asemakaava vahvistettu 1.11.1991
yleiskaava vahvistettu 2.12.2008.

Rakennuspaikan asemakaavamerkintä on YK/S III (yleinen kirkollinen rakennus/suojeltu). Tonttitehokkuusluku e = 0,3. Rakennusoikeus on 0,3 x 4 941 m² = 1 482,3 k-m². Rakennuspaikalla
sijaitsee kellotapuli, lämpökeskusrakennus sekä wc-varastorakennus.
Kiihtelysvaaran vanha kirkko oli suojeltu rakennus kirkkolain 14 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla
(Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu). Kirkon pihapiiri on suojeltu (KL 14:5.3 §).
Rakennuspaikalla on hautausmaa, josta ei luovuteta uusia hautapaikkoja. Hautausmaalla sijaitsee myös talvi- ja jatkosodan sankarivainajien haudat. Rakennuspaikan suojelu ja hautausmaan
sijainti rakennuspaikalla määrittävät uuden kirkon ja pihapiirin perusratkaisuja.
Museovirasto on lausunut kirkon palosta 10.10.2018 (MV/169/05.01.02/2018). Pohjois-Karjalan
vanhin puukirkko oli suojeltu kirkkolailla. Sen kirkkopiha on edelleen kirkkolain suojelema ja
sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kiihtelysvaaran
kirkon rauniot tutkittiin arkeologisin menetelmin pian palon jälkeen 29.10.-12.11.2018. Suojeltujen rakennusten valvovana viranomaisena Museovirasto edellytti raunioiden tutkimista, ja
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tutkimuksen teki Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy Helsingistä. Tutkimusraportissa kuvataan kirjallisten lähteiden ja paikalla tehtyjen tutkimusten valossa kirkon rakennushistoria. Arkeologisessa tutkimuksessa todettiin, että kirkon alle ei ole haudattu vainajia.
Museoviraston tammikuussa 2020 antaman alustavan lausunnon mukaan kirkon sisusta ja perustukset eivät ole enää muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia eikä niiden suhteen tarvitse
olla yhteydessä Museovirastoon. Sen sijaan muulla osalla rakennuspaikkaa tehtävissä toimenpiteissä on otettava muinaismuistolain (295/63) vaatimukset huomioon. Museoviraston alustavan lausunnon mukaan tämä tarkoittaa, että vanhan kirkon ulkopuolisen alueen maankaivuutyöt tarvitsevat arkeologin vähintään valvomaan työtä. Museovirasto ottaa kantaa mahdollisiin
tutkimuksiin, kun uuden kirkon suunnitelmat ovat valmistuneet.
Rakennettavalle kirkolle asetetut tarpeet
Kiihtelysvaaran kirkon hankesuunnitelman mukaan seurakuntaa palvelisi parhaiten monikäyttöinen kirkko, jossa Kiihtelysvaaran seurakuntapiirin toimitilat ja viikkotoiminta keskitettäisiin
kirkkorakennukseen Saman katon alle1. Kirkko olisi toimiva kaikenikäisten seurakuntalaisten
sekä eri työmuotojen tarpeisiin. Tiukentuvista talousnäkymistä huolimatta jumalanpalveluselämän halutaan toteutuvan monipuolisesti koko seurakunnan alueella, samoin halutaan tavoittaa kaikki ikäluokat. Monikäyttökirkko on muunneltavissa erilaisten ryhmien kokoontumistiloiksi.
Kiihtelysvaaran seurakuntatalon tullessa elinkaarensa päähän kirkossa tarvitaan keittiö- ja kahviotilat, lasten ja nuorten kappeli/kerhotila sekä pienryhmätila seurakuntapiirin tarpeisiin. Lisäksi tarvitaan riittävät työskentely-, varasto-, eteis- ja wc-tilat. Kirkon istumapaikkojen määrää
voidaan vaihdella tilaisuuden mukaan.
Kirkon toivotaan olevan laajasti paikallisten toimijoiden käytettävissä jumalanpalvelustilan erityisluonteesta tinkimättä. Tavoitteena on, että kirkko olisi avoinna mahdollisimman paljon,
jotta ihmiset voisivat käydä siellä myös arkena hiljentymässä, rukoilemassa sekä tapaamassa
toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Monikäyttöisyys takaa uudelle kirkolle laajan käyttöasteen.

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijan haku käynnistyi kilpailutuksella 3.12.2020. Arkkitehtikilpailutuksen toteutti Pohjois-Karjalan hankintatoimi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän
toimeksiannosta. Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeessa oli kyse kulttuurihistoriallisesti
merkittävästä rakennuspaikasta, joten osallistujille asetettiin tarkat kriteerit. Kriteerien perusteella arvioitiin mm. kokemusta kirkollisten rakennusten suunnittelusta, puurakentamisesta
sekä monitoimitilojen rakentamisesta.
Kilpailutuksessa käytettiin kaksivaiheista rajoitettua menettelyä. Ensimmäisessä vaiheessa kirkon suunnittelusta kiinnostuneita arkkitehteja pyydettiin ilmoittautumaan kilpailutukseen. Toisessa vaiheessa Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta valitsi kriteerit täyttävistä ilmoittautuneista seitsemän parasta, joilta pyydettiin hintatarjoukset kirkon suunnittelusta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arkkitehtisuunnittelusta jätti Luo arkkitehdit Oy. Päävastuullisena arkkitehtina hankkeessa toimii Riikka Kuittinen.

1

Saman katon alle – Kirkkotilatyöryhmän mietintö kirkkotilojen kehittämisestä yhteisöjen keskuksiksi.
Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 78. Kirkkohallitus 2019.
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L1 luonnokset
Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehtisuunnittelusopimuksen mukaisesti arkkitehti Riikka Kuittinen
laati L1 tason luonnoksia kolme erilaista ratkaisumallia, joista yksi on muodoltaan ristikirkko.
Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta (31.8.2021), Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkoneuvosto (28.9.2021, 142 §), Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvosto
(22.9.2021, 82 §) ja Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto (14.10.2021, 41 §)
päättivät yksimielisesti valita Kiihtelysvaaran kirkkohankkeen L22 jatkosuunnitteluun L1 luonnoksen VE Maisemallinen ristikirkko.
Arkkitehti Riikka Kuittisen mukaan valittu ratkaisu ammensi teemoja vanhasta kirkosta, mutta
oli kuitenkin selkeästi uusi ja omaehtoinen. Erottuva arvokas ulkomuoto sopii hyvin rakennuspaikalle. Luonnoksen selkeä pääsisäänkäynti toimii myös seremoniallisesti esim. hautajaisissa.
Luonnoksen tilajaottelut ovat toimivia; sakraalitilat erottuvat korkeina ja arkisemmat matalina.
Kirkkosali, kahvitila ja kerhotila voidaan yhdistää luontevasti yhdeksi monikäyttötilaksi. Sekä
kahvitilasta että kerhotilasta saadaan kauniit näkymät vaaramaisemaan.
Seurakuntalaisten kuuleminen
Kiihtelysvaarassa seurakuntalaisille on järjestetty mahdollisuuksia vaikuttaa kirkon suunnitteluun. Ensimmäisen kerran kirkon suunnitelmista pyydettiin palautetta keväällä 2020. Keväällä
2021 kirkon rakennustoimikunta keräsi seurakuntalaisilta ideoita uuden kirkon suunnittelun
tueksi. Joensuun seurakuntayhtymä puolestaan keräsi tammikuussa 2022 uuden kirkon luonnoksista seurakuntalaisten ideoita ja ehdotuksia jatkosuunnittelun tueksi.
Seurakuntalaiset ovat toivoneet puusta rakennettua ristikirkkoa, joka olisi entisen kirkon kaltainen. Vastauksissa on toistunut toive puukirkosta sekä valon ja maiseman huomioimisesta. Lisäksi on toivottu kylän kiintopistettä, arvokasta rakennusta ja kokonaisuutta, joka ottaa huomioon myös vanhat elementit. Kirkon luonnoksista annettu palaute on ollut sekä myönteistä että
kielteistä. Kritiikki on pääosin kohdistunut siihen, että arkkitehdin suunnittelema kirkko ei vastaa julkisivultaan Kiihtelysvaaran vanhaa kirkkoa. Rakennustoimikunta huomioi annetun palautteen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

2

L1=Alustavat luonnokset (vaihtoehdot), L2=Valittu luonnos jatkosuunnitteluun (luonnoksen tarkentaminen)
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L2 luonnokset
Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta ja arkkitehti Riikka Kuittinen jatkoivat Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 14.10.2021 (41 §) hyväksymän Kiihtelysvaaran kirkon VE maisemallinen ristikirkko L1 luonnoksen suunnittelua L2 tasolle. Rakennustoimikunta
käsitteli Kiihtelysvaaran kirkon L2 luonnokset kokouksessaan 25.2.2022.
Luo Arkkitehdit Oy:n laatimat 14.3.2022 päivitetyt Kiihtelysvaaran kirkon L2-luonnokset ovat
liitteenä 3a, jotka sisältävät
· Seurakuntalaisten palautetta
s. 2
· Kirjallinen kuvaus hankkeesta
s. 3
· Perspektiivinäkymä salista
s. 4
· Asemapiirustus 1:300
s. 5
· Pohjapiirustus 1:100
s. 6
· Leikkaus A-A ja B-B 1:150
s. 7
· Julkisivu itä ja pohjoinen 1:200
s. 8
· Julkisivu länsi ja etelä 1:200
s. 9
· Uusi ja vanha kirkko 1:150
s. 10
· Näkymä kylän suunnasta
s. 11
· Materiaalireferenssit sisällä
s. 12
· Materiaalireferenssit ulkona
s. 13
Päivitetty kustannusarvio
Hankkeen päivitetty kustannusarvio on 4 579 043 € (sis. alv 24 %). Kustannusarvio sisältää hankevarauksia (lisä- ja muutostyö-, kustannusnousu- ja riskivarauksia) n. 270 000 €. Arvio ei sisällä
soittimen hankintaa.
Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet mm:
· yleinen rakennuskustannusten voimakas nousu, jonka vaikutus on Haahtela-indeksin mukaan n. 7 % eli lähes 300 000 €
· keittiön luokitus valmistuskeittiöksi
· vanhan kellarin säilyttäminen
Kustannusarviot perustamiskustannuksista, pinnoista ja kalusteista sekä rakennusosista ovat
liitteenä 3b.
Kirkkoon tuleva soitin
Rakennustoimikunta on selvittänyt uuteen kirkkoon tulevan soittimen vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisina ratkaisuina verrattiin perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 300 000 €,
sekä virtuaaliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 15 000-45 000 €. Rakennustoimikunta
esittää valittavaksi virtuaaliurkuja seuraavin perustein: Merkittävästi pienempi hankintahinta,
siirreltävyys, pienempi huoltotarve, soinnin muunneltavuus, pienempi tilantarve.

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä pyysi 25.2.2022 Museovirastolta lausuntoa Joensuun Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista. Lausuntopyynnön liitteenä on Luo
Arkkitehdit Oy:n laatimat ja 14.3.2022 päivitetyt Kiihtelysvaaran kirkon luonnokset sisältäen
selostuksen, asemapiirroksen, pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset sekä havainnekuvia. Lausuntopyyntö Museovirastolle on liitteenä 3c.
Museovirasto toteaa lausunnossaan mm., että uusi kirkko, joka on sijoitettu suunnitelmassa
vanhan kirkon paikalle, toimii sijaintinsa ja massallisen hahmonsa sekä kokonsa puolesta van-
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han kirkon kaltaisena maisemallisena maamerkkinä. Kirkon pohjaratkaisu pohjautuu perinteiseen ristikkokirkkomalliin sisällyttäen siihen monitoimikirkon toiminnalliset vaatimukset. Rakennuksen arkkitehtuuri tukeutuu perinteeseen ja ottaa huomioon suunnittelun poikkeukselliset lähtökohdat sekä seurakunnan toiveet. Arkkitehtuurin keinoin on kuitenkin huolehdittu
myös siitä, että rakennus on tunnistettavissa uudeksi kirkoksi. Kirkon luonnoksissa esitetyt materiaalit ovat arvokkaita ja sopivat kokonaisuuteen. - Museovirasto puoltaa hankkeen eteenpäin viemistä lausunnossa esitetyt seikat huomioiden.
Museoviraston lausunto on liitteenä 3d.

Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmä keskusteli kokouksissaan 20.4. ja 6.6.2022 Kiihtelysvaaran uuden kirkon rakentamishankkeesta, L2-luonnoksista, hankkeen kustannuksista sekä
urkuhankinnasta. Valmisteluryhmä suhtautuu kirkon rakentamishankkeeseen myönteisesti ja
pitää kirkon L2-luonnoksia onnistuneina. Valmisteluryhmä kiinnittää huomiota siihen, että urkuhankinta ei sisälly kirkon kustannusarvioon. Rakennustoimikunnassa on selvitetty uuteen
kirkkoon hankittavalle soittimelle vaihtoehtoja, ja verrattu perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu
kustannus on noin 300 000 euroa sekä virtuaaliurkuja, joiden arvoitu kustannus on noin 15 00045 000 €. Rakennustoimikunta esittää, että Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon valittaisiin virtuaaliurut. Perusteena toimikunta esittää virtuaaliurkujen merkittävästi pienemmän hankintahinnan, urkujen siirreltävyyden, pienemmän huoltotarpeen, soinnin muunneltavuuden ja pienemmän tilantarpeen.
Valmisteluryhmä katsoo, että yhteisen kirkkoneuvoston tulisi irrottaa urkuhanke erilliseksi
hankkeeksi Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeesta. Soitinhankinnan valmistelussa tulisi
käyttää alan asiantuntijoita. Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmän tehtävänä on toimia urkujen ja muiden soitinten hankinnoissa asiantuntijaelimenä ja antaa soittimia koskevia
lausuntoja päätöksentekoa varten. Soitintyöryhmän vakiokokoonpanon lisäksi soitinhankintojen yhteydessä työryhmää täydennetään kyseisen seurakunnan kirkkoherralla ja kanttorilla
sekä tarvittaessa muilla asiantuntijoilla.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä L2-luonnokset suunnitelmat alistetaan Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta jatkaa kirkon suunnittelutyötä T1
(Rakennuslupa-asiakirjat) ja T2 (Toteutussuunnitelmat) -suunnitteluilla.
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Lausuntopyyntö
Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee 7) asianomaisen seurakunnan toimintaa varten
rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista. KJ
10:14.1,7-kohta
Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän
kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:
1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai
kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista; Kirkkolaki 9:3.1,1
Päätöksen alistaminen
Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla
olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan,
mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
-- -3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen
muuttamista; Kirkkolaki 14:2.1-3,1 ja 3-kohta
Esitys (Rakennustmk)

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kiihtelysvaaraan rakennettavasta
uudesta kirkosta,
2) hyväksyy kirkon kustannusarvion 4 579 043 € (sis. alv 24 %), joka sidotaan rakennuskustannusindeksiin,
3) hyväksyy kirkon virtuaaliurkujen kustannusarvion 45 000 € (sis. alv 24 %),
4) valtuuttaa rakennustoimikunnan jatkamaan T1 ja T2 suunnittelua
5) toteaa päätöksen syntyneen määräenemmistöllä sekä
6) alistaa Kiihtelysvaaran kirkon rakentamisen ja liitteen 3a mukaiset L2 luonnokset Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto varaa Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolle tilaisuuden antaa lausuntonsa liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden kirkon L2 luonnoksista.
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Kirkkoneuvosto

Ennen L2 luonnoksista päättämistä yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. pyytää Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnon 16.9.
2022 mennessä liitteessä 3a olevista Kiihtelysvaaraan rakennettavan uuden
kirkon L2 luonnoksista,
2. irrottaa Kiihtelysvaaran uuden kirkon urkuhankkeen erilliseksi hankkeeksi
kirkon rakennushankkeesta sekä
3. pyytää Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmältä selvitystä Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon hankittavista urkuvaihtoehdoista 16.9.2022 mennessä.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8.2022 65§
Liitteenä 1 L2 luonnoksia Kiihtelysvaaran uudesta kirkosta.
Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan
rakennettavasta uudesta kirkosta.
Puheenjohtaja muutti ehdotusta

Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto puoltaa liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan
rakennetavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdottaa seuraaviin kiinnitettävän huomiota:
1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?
2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.
3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?
4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?

Päätös

Seurakuntaneuvosto puolsi liitteessä 1 olevia L2 luonnoksia Kiihtelysvaaraan rakennetavasta uudesta kirkosta. Seurakuntaneuvosto ehdotti seuraaviin kiinnitettävän huomiota:
1) Pääsisäänkäynnin katoksen muoto, voitaisiinko tutkia vaihtoehtoisia toteutumistapoja?
2) Urkujen sijainti ottaen huomioon valaistuksen.
3) Sadevesiketjut tai tangot ja niiden toimivuus kovalla sateella?
4) Onko kupari riskialtis varkaudelle?
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66§ Tulevaisuusseminaarin toteutus 4.5.2022 Tulevaisuusseminaarin tausta ja tavoitteet
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessa 15.6.2022 108 §
Yhteisen kirkkoneuvoston asettama tulevaisuustyöryhmä järjesti luottamushenkilöille ja työntekijöille yhteistyötä käsittelevän seminaarin keskiviikkona 4.5.2022 klo 17-20 Joensuun seurakuntakeskuksessa. Seminaarin ohjelma on liitteenä 5.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimitti 18.5.2021 (89 §) tulevaisuustyöryhmän jatkamaan tehtävässään 31.12.2022 saakka. Työryhmä sai tehtäväkseen mm.
järjestää seurakuntien rakenteita ja yhteistyötä käsittelevä seminaari. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 18.1.2022 keskusteltiin tulevaisuustyöryhmän luonnoksen pohjalta seminaarin tavoitteista, ajankohdasta, osallistujista ja toteutustavoista. Tuolloin seminaarin ajankohdaksi päätettiin toukokuu 2022, osallistujiksi seurakuntayhtymän työntekijät ja seurakuntien
luottamushenkilöt sekä toteutustavaksi lähitoteutus Joensuun seurakuntakeskuksessa. Seminaarin pohjaksi toivottiin osallistujille suunnattua ennakkokyselyä.
Seminaarin tavoitteiksi määriteltiin
1. keskustella seurakuntien ja seurakuntayhtymän rakenteeseen ja yhteistyöhön liittyvistä
näkemyksistä uusien strategisten linjausten ja tavoitteiden pohjalta sekä
2.
rakentaa yhteistä ymmärrystä yhteistyön tarpeista ja asiassa etenemisestä.
Ennakkokysely
Ennakkokysely toteutettiin huhtikuussa verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 47 henkilöä, joista 35
oli työntekijöitä ja 12 luottamushenkilöitä. Vastauksia tuli kaikista seurakunnista.
Esitetyt kysymykset:
Miten yhteistyö seurakuntien välillä mielestäsi toimii? Vastausten keskiarvo oli 2,96 asteikolla
1-5.
Miten arvioit Joensuun seurakuntayhtymän ja itsenäisten seurakuntien organisoinnin toimivuutta? Vastausten keskiarvo oli 3,28 asteikolla 1-5.
Nykyisinä vahvuuksina nähtiin muun muassa yhtymän tuki hallinnossa sekä yhteiset hankinnat
ja henkilöstöasioiden hoitaminen. Uhkina puolestaan seurakuntayhteyden ja omaleimaisuuden
heikkeneminen sekä paikallistuntemuksen puute. Mahdollisuuksina nostettiin esiin yhteistyön
tiivistäminen niillä seurakuntien raja-alueilla, jotka kasvavat yhteen. Myös seurakuntien yhdistymistä on harkittava (esim. Joensuun kaupunkiseurakuntien alueella) sekä lisättävä yhteistyötä seurakuntien ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kehittämistarpeina nähtiin seurakuntarakenteen uudistaminen ja hallinnon keventäminen sekä yhteistyön ja jouston lisääminen työalojen välille: jaetaan tehtäviä ja vastuita työalojen välillä seurakuntien sisällä sekä työalojen sisällä seurakuntien välillä (erikoistuminen).
Kehittämiseen annettiin mm. seuraavia vinkkejä: mietitään ensin perustehtävää ja palveluiden
tuottamista ilman rakenteita ja luodaan rakenteet, jotka tukevat palveluiden tuottamista, eikä
toisin päin. Tärkeätä on myös ymmärtää, että toiveita ja tarpeita on laidasta laitaan.
Asiantuntijoiden puheenvuorot
Seminaarin alussa katsottiin kaksi videotallenteina toteutettua ulkopuolista puheenvuoroa.
Muhoksen seurakunnan kirkkoherra Pekka Rehumäki käsitteli puheenvuorossaan seurakuntayhtymän sujuvan yhteistyön merkitystä seurakuntien ydintehtävän toteuttamisessa. Toisessa
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puheenvuorossa professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta arvioi, miten toimintaympäristön muutokset ja epävarmuus haastavat seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintaa.
Seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden puheenvuoroissa käsiteltiin yhteistyön
tarpeita uusissa strategioissa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi ja konkreettisia ehdotuksia yhteistyön vahvistamiseksi. Kaksi puheenvuoroista tuli Joensuun kaupunkiseurakunnista
ja kaksi muista seurakuntayhtymän seurakunnista. Puheenvuorot pitivät
·
Martti Savolainen, Vaara-Karjalan seurakunta
·
Mari Kärki-Puustinen, Pyhäselän seurakunta
·
Nonna-Omena Helojoki, Joensuun seurakunta
·
Petri Karvinen, Rantakylän seurakunta
Ryhmätyöskentelyssä keskityttiin kahteen kysymykseen
1. Missä kaivataan yhteistyön tuomaa apua ja tukea seurakunnan ydintehtävän toteuttamisessa paikallisella tasolla? ja
2. Miten ja millaisin keinoin yhteistyössä tulisi edetä?
Seminaarin perusteella seurakuntien välillä on jo monenlaista yhteistyötä ja vahvaa halua tiivistyvään yhteistyöhön. Perustoimintojen varmentaminen on luontainen yhteistyön tarve. Uusina
ja vahvistuvina yhteistyöalueina tulivat esille
seurakuntien perustehtävän toteuttamista tukevan viestinnän vahvistaminen
seurakuntalaisten valmentaminen ja varustaminen erilaisiin palvelu- ja kehittämistehtäviin
systemaattinen Raamatun opetus seurakuntien yhteistyönä
luontaisten yhteistyökuvioiden vahvistaminen
uusien seurakuntien strategioiden pohjalta nousevien yhteisten kehittämistarpeiden
tunnistaminen ja niiden perusteella toteuttavat yhteiset kehittämisprojektit
tapahtumien ammattimainen toteuttaminen seurakuntien yhteistyönä
Yhteistyössä ehdotamme lähdettäväksi liikkeelle
vierailemalla toisissa seurakunnissa, tutustumalla toisten seurakuntien strategioihin ja
tunnistamalla tavoitteet, joiden toteutumista tuetaan tavoitteellisesti yhteisillä kehittämisprojekteilla
toiminnan tehostaminen ja kehittäminen työntekijöiden ja seurakuntalaisten aloitteiden
pohjalta syntyvien ketterien kokeilujen avulla
nimittämällä viestintävastaavat kaikkiin seurakuntiin ja käynnistämällä systemaattinen
yhteistyö
Ehdotus (pj.)

1.
2.
3.

Kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto
kiittää tulevaisuustyöryhmää seminaarin onnistuneesta toteutuksesta,
merkitsee koosteen seminaarin toteutuksesta tiedoksi sekä
lähettää koosteen tiedoksi seurakuntayhtymän seurakuntiin ja
palveluyksiköille.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8.2022 66§
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Ehdotus (pj)

merkitsee asian tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
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67§ Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jaon vahvistaminen vaalikaudelle 2023-2026
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2022, 65 §
Vuoden 2022 seurakuntavaalit pidetään marraskuun kolmantena sunnuntaina 20.11.
Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 8.-12.11.2022. Vaaleissa valitaan
seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet nelivuotiskaudeksi 2023–
2026.
Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa viimeistään kesäkuussa
2022 yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jako yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakuntien edellisen vuodenvaihteen väkilukujen perusteella. Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä seurakuntien väkiluvun ollessa
40 001-150 000. (KJ 10:9)
"Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin
vaalikautta varten." KL 11:7.2
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä oli
1.1.2022 yhteensä 50 674 Eno 3 921, Joensuu 15 250, Pielisensuu 13 720, Pyhäselkä 5
338, Rantakylä 9 833 ja Vaara-Karjala 2 612. Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan siten
51 jäsentä. Väkiluvun mukaan jäsenten paikkojen jako on seuraava:
Seurakunta

Eno
Joensuu
Pielisensuu
Pyhäselkä
Rantakylä
Vaara-Karjala
Yhteensä

Ehdotus (pj.)

Kirkkoneuvosto

Jäsenmäärä Paikat jäsen1.1.2022
määrän perusteella
3 921
3,018
15 250
11,736
13 720
10,559
5 338
4,108
9 833
7,568
2 612
2,010

Paikat; jäsen- Paikat
määrä + 2
yhteensä
3+2
12 + 2
10 + 2
4+2
8+2
2+2

5
14
12
6
10
4

50 674

39 + 12

51

39,000

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se vahvistaa Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntien kesken vaalikaudelle 2023–2026 seuraavasti: Enon seurakunta 5, Joensuun seurakunta
14, Pielisensuun seurakunta 12, Pyhäselän seurakunta 6, Rantakylän
seurakunta 10 ja Vaara-Karjalan seurakunta 4 paikkaa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2022, 7 §
Esitys (YKN)

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
vahvistaa Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän,
Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntien kesken vaalikaudelle 2023–
2026 seuraavasti:
·
·
·
·
·
·

Kirkkovaltuusto

Enon seurakunta
Joensuun seurakunta
Pielisensuun seurakunta
Pyhäselän seurakunta
Rantakylän seurakunta
Vaara-Karjalan seurakunta

5 paikkaa,
14 paikkaa,
12 paikkaa,
6 paikkaa,
10 paikkaa ja
4 paikkaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8.2022 67§
Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi jäsenpaikkojen jaon vahvistamisen
vaalikaudelle 2023-2026

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi jäsenpaikkojen jaon vahvistamisen
vaalikaudelle 2023-2026.
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68§ Palveluyksiköiden johtosäännön muuttaminen
Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä yhteinen kirkkoneuvosto 17.5.2022
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosäännössä määritellään
yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat taloushallinnon ja yhteisen seurakuntatyön palveluyksiköt vastuualueineen sekä palveluyksiköiden virat ja työsuhteet kelpoisuusehtoineen ja keskeisine tehtävineen. Palveluyksiköt ja niiden yhteinen johtosääntö luotiin vuonna 2004, jolloin toimistolähtöisestä ajattelusta siirryttiin palveluyksiköihin. Sen jälkeen johtosääntöä on päivitetty seuraavasti; yhteinen kirkkovaltuusto
hyväksyi 8.12.2008 (24 §) päivityksen, jossa ennakoitiin vuoden 2009 alusta tapahtuva
seurakuntayhtymän laajenemista ja 5.6.2017 (81 §) perustettaessa henkilöstöpäällikön virkaa sekä 11.12.2017 (32 §) muutettaessa viestintäpäällikön virka-asema oman
työyksikkönsä esimieheksi.
Nyt käsiteltävänä oleva johtosäännön muutostarve syntyy Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisteritoiminnan siirtymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen (YKV 14.10.2021, 40 §), viestintäyksikön siirtymisestä osaksi talous- ja hallintopalveluja (YKN 15.12.2021, 198 §), sekä mahdollisesta tiedottajan viran kelpoisuusehtojen
muuttamisesta (YKN 17.5.2022, 84 § ja YKV 14.6.2022).
”Kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi
seurakunta ja seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi.” KJ
7:1.1
”Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee 4) yhteisten työmuotojen johtosääntöjä;” KJ 10:14, kohta 3.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3.2 §:n mukaan työnantajan ja työntekijöiden välisessä jatkuvassa yhteistoiminnassa käsitellään - - 1) henkilöstön asemaan olennaisesti
vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä; 2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja
niiden periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. Kirkon virka- ja
työehtosopimus 2020-2022, Liite 10 Yhteistyötoimikunta käsitteli palveluyksiköiden johtosäännön kokouksessaan 12.5.2022.
Liitteenä 3 on Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö esitetyin muutoksin, muutokset on merkitty sinisellä.
Ehdotus (hj.)
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. pyytää palveluyksiköiden johtosääntöä koskevista muutoksista Enon,
Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostojen lausunnot ja
2. lähettää palveluyksiköiden johtosäännön seurakuntien lausuntoineen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja noudatettavaksi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntönä.
Kirkkoneuvosto
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8. 68§
Liitteenä 2 on Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköisen johtosääntö.
Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto puoltaa palveluyksiköiden johtosäännön muutoksia ja
merkitsee tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen

Päätös

Seurakuntaneuvosto puolsi palveluyksiköiden johtosäännön muutoksia ja
merkitsi tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen.
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69§ Mauri ja Kaija Heiskasen testamenttirahastolle osoitettu avustuspyyntö
Mauri ja Kaija Heiskasen Kiihtelysvaaran seurakunnalle (nykyinen Vaara-Karjala)
testamenttaaman omaisuuden käyttäminen Kiihtelysvaaran seurakuntapiirin
hyväksi.
Mauri ja Kaija Heiskasen rahaston tarkoituksena on tukea seurakunnallista toimintaa
ja varoja voidaan käyttää vain Kiihtelysvaaran alueen seurakuntatyön ja seurakuntalaisten hyväksi.
Rahaston varojen käytöstä päättää seurakuntaneuvosto rahaston hoitokunnan esityksestä. Rahaston varoille saadun tuoton lisäksi rahaston varoja voidaan vuosittain käyttää enintään kymmenesosa vuoden alussa olleesta pääoma.
Vuoden alussa pääoma 143 203 €.
Mauri ja Kaija Heiskasen testamenttirahaston hoitokunnankokous 24.5.2022 §7
Rahaston hoitotoimikunta esittää seurakuntaneuvostolle, että se myöntää pyydetyn
avustuksen Majatalokuorolle 210.88€.
Avustuspyyntö nähtävillä kokouksessa.
Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto 24.8.2022 69§
Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää rahat hoitokunnan esityksen mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto

Hyväksyi päätösehdotuksen
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70§ Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan / kirkkoherran tekemät päätökset
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 luvun 11 §:n mukaan kirkkoherran 9 §:n 1 momentin a–e-kohtien nojalla tekemät päätökset annetaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi, ei kuitenkaan päätöksiä alle 30 vuorokauden sairauslomista. Seurakuntaneuvosto
voi kirkkoherran viranhaltijapäätöksen tiedoksi saatuaan kumota päätöksen, muuttaa
sitä tai palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Anne Angervo on seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 luvun 9 §: ään perustuen tehnyt seuraavat päätökset, mitkä ovat nähtävänä kokouksessa:

Ehdotus (pj)

Merkitään tiedoksi

Seurakuntaneuvosto

merkittiin tiedoksi

71§ Ilmoitusasiat

-

ei ollut

-

ei ollut

72§ Muut asiat
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73§ Kokouksen päätös
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja
päättää kokouksen klo. 20.06.
KOKOUKSEN PUOLESTA
Puheenjohtaja

ANNE ANGERVO
Anne Angervo

Pöytäkirjanpitäjä

TERHI PIIROINEN
Terhi Piiroinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa 24.8.2022
ANNE MERILÄINEN
Anne Meriläinen

IRMA NUUTINEN
Irma Nuutinen
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Vaara-Karjalan seurakunta
Seurakuntaneuvosto
Kokouspäivämäärä 18.5.2022 ja valitusosoituksen antamista koskeva pöytäkirjan pykälänumerot 61-73§.
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai
muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 61-68, 69§,70-73§
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 69§
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan
vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna
asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
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2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Koulutie 10, 82730 Tuupovaara
Postiosoite: Koulutie 10, 82730 Tuupovaara
Sähköposti: vaara-karjalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 69§
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ai-kana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin,
kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että
viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
•
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
•
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
•
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
•
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
4 VALITUSOSOITUS
4 a Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
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Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte-tä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen pää-töksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–
valittajan nimi ja yhteystiedot
–
postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
–
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
vaatimusten perustelut
–
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
–
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa
tilanteissa.
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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
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Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen
maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa
euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 530 €.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

