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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 18.12.2018 klo 17.00-20.16

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Janne Kaisanlahti
Pertti Ahokas
Ville-Pekka Jokela
Raili Kerola
Mirja Mäntymäki
Kimmo Niukkanen
Leena Pernu
Asko Peuraniemi
Jukka Vaara
Laura Ylinampa

Poissa

1 asia
§ 180

kirkkoherra, pj.
vpj.

poistui klo 20.00

varajäsen (Paananen)

Terttu Luoma-aho
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.,poissa §:n 199 käsittelyn ajan.

Raija Perkkiö
Harriet Urponen
Pirkko Rytilahti

talouspäällikkö
viestintäpäällikkö
sihteeri

Aino Paananen
Antti Jääskeläinen

jäsen
hallintojohtaja

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin ”Me käymme joulun viettohon”. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari
Yliräisäsen pitämään alkuhartauteen ja rukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 181

Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Janne Kaisanlahti ja
Ville-Pekka Jokela.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raili Kerola ja VillePekka Jokela.
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3 asia
§ 182

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäyksellä, että kohdassa Muut
asiat kuullaan Raili Kerolan ja Asko Peuraniemen asiat.

4 asia
§ 183

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 31.10.2018 tekemät päätökset
laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6).
Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5 asia
§ 184

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2)

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan
vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

6 asia
§ 185

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2).
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee varapuheenjohtajan
vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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7 asia
§ 186

Kirkkovaltuuston sihteerin valinta
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin
sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston nimeämä seurakunnan
viranhaltija, jollei valtuusto toisin määrää (kirkkovaltuuston työjärjestys 1§ 2).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto nimeää sihteeriksi
hallintosihteerin.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

8 asia
§ 187

Vaalilautakunnan valinta suhteellisten vaalien toimittamista varten
vuosiksi 2019-2022
Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden
jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen,
valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen
sihteeri. (kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §)

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa toimikaudekseen
vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten ja valitsee
siihen kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä sekä määrää
vaalilautakunnalle kokoonkutsujan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

9 asia
§ 188

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali
toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen
vuoden tammikuussa. (KL 10:2, 2 mom)
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet
(kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 §).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2019-2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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10 asia
§ 189

Kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi 2019-2020
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
(KL 10:2, 1 mom).
KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäseniä
varapuheenjohtajan lisäksi valitaan kaikkiaan 9 (1+9) joten
kirkkoneuvoston jäsenistössä tulee olla vähintään 4 miestä ja 4 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee 9 jäsentä
kirkkoneuvostoon vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

11 asia
§ 190

Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi 2019-2020
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet (kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 §).
Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille
varajäsenet (kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §).
KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Kirkkoneuvoston varajäseniä valitaan kaikkiaan 10 (1+9), joten
kirkkoneuvoston varajäsenistössä tulee olla vähintään 4 miestä
ja 4 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja 9 jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2019-2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 18.12.2018

PÖYTÄKIRJA

12/2018

5

20.12.2018

12 asia
§ 191

Keskikaupungin alueneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta
vuosiksi 2019-2022
Liitteenä alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt (LIITE 1).
Alueneuvostot toimivat kirkkoneuvoston apuna ja ovat kirkkoneuvoston
alaisia. (Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 1 mom)
Kirkkovaltuusto asettaa alueneuvostot toimikautensa ensimmäisessä
kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Alueneuvostoon kuuluvat
aluekappalainen, seitsemän kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja kolme
varajäsentä. Kirkkovaltuusto määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.
(Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 2 mom)

Alueneuvostojen jäseniksi voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta
tunnettuja vaalikelpoisia seurakunnan jäseniä, jotka ovat antaneet
suostumuksensa kyseiseen luottamustehtävään. (Alueneuvostojen ja
johtokuntien johtosäännöt 1 § 3 mom)

Alueneuvoston jäsenten tulisi edustaa mahdollisimman tasapuolisesti
seurakunta-alueen eri alueita. (Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 4
mom)

Kukin alueneuvosto valitsee keskuudestaan varsinaisista jäsenistä
kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Molempien ollessa estyneenä kokous valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. (Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 6 mom)
KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Keskikaupungin
alueneuvostoon vuosiksi 2019-2022 seitsemän jäsentä ja kolme
varajäsentä sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.
Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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13 asia
§ 192

Ounasvaara – Alakemijoen alueneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta
vuosiksi 2019-2022
KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Ounasvaara –
Alakemijoen alueneuvostoon vuosiksi 2020-2022 seitsemän jäsentä ja
kolme varajäsentä sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.
Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

14 asia
§ 193

Saarenkylä – Nammankylät – Yläkemijoen alueneuvoston jäsenten ja
varajäsenten valinta vuosiksi 2019-2022

KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Saarenkylä –
Nammankylät – Yläkemijoen alueneuvostoon vuosiksi 2019-2022
seitsemän jäsentä ja kolme varajäsentä sekä määrää varajäsenten
kutsumisjärjestyksen. Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon
itseoikeutettuna jäsenenä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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15 asia
§ 194

Korkalovaara – Ounasjoen alueneuvoston jäsenten ja
varajäsenten valinta vuosiksi 2019-2022

KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Korkalovaara –
Ounasjoen alueneuvostoon vuosiksi 2019-2022 seitsemän jäsentä ja
kolme varajäsentä sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.
Aluekappalainen kuuluu alueneuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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16 asia
§ 195

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten
valinta vuosiksi 2019-2022
Johtokunnat toimivat kirkkoneuvoston apuna ja ovat kirkkoneuvoston
alaisia. (Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 1 mom)
Kirkkovaltuusto asettaa johtokunnat toimikautensa ensimmäisessä
kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu
seitsemän kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä ja kolme varajäsentä.
Kirkkovaltuusto määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.
(Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 2 mom)

Johtokuntien jäseniksi voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta
tunnettuja vaalikelpoisia seurakunnan jäseniä, jotka ovat antaneet
suostumuksensa kyseiseen luottamustehtävään. (Alueneuvostojen ja
johtokuntien johtosäännöt 1 § 3 mom)

Johtokuntien jäseniksi tulee valita työaloja hyvin tuntevia henkilöitä.
(Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 5 mom)

Kukin johtokunta valitsee keskuudestaan varsinaisista jäsenistä kahdeksi
vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Molempien
ollessa estyneenä kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
(Alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt 1 § 6 mom)

KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan ensimmäinen kokous on
suunniteltu pidettäväksi 29.1.2019.
Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee hauta- ja
kiinteistötoimen johtokuntaan vuosiksi 2019-2022 seitsemän jäsentä ja
kolme varajäsentä sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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17 asia
§ 196

Julistustyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
vuosiksi 2019-2022
KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Julistustyön johtokunnan ensimmäinen kokous on suunniteltu
pidettäväksi 29.1.2019.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee julistustyön
johtokuntaan vuosiksi 2019-2022 seitsemän jäsentä ja kolme
varajäsentä sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

18 asia
§ 197

Kasvatustyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
vuosiksi 2019-2022
KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kasvatustyön
johtokuntaan vuosiksi 2019-2022 seitsemän jäsentä ja kolme
varajäsentä sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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19 asia
§ 198

Palvelutyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
vuosiksi 2019-2022
KL 23:8 § (6.6.2014/414) Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3
miestä ja 3 naista.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee palvelutyön
johtokuntaan vuosiksi 2019-2022 seitsemän jäsentä ja kolme
varajäsentä sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

20 asia
§ 199

Kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2019
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heikki Salo poistui kokouksesta
esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkojärjestys edellyttää, että kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Kolehtisuunnitelmassa otetaan huomioon seurakunnan
keskeisten työmuotojen ja kristillisten yhdistysten ja
järjestöjen anomukset saada tukea hengelliseen toimintaansa.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto vahvistaa päiväjumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman
ajalle 1.1.-30.6.2019. (LIITE 2). Kirkkoherra valvoo suunnitelman
noudattamista. Hänellä on perustellusta syystä oikeus hyväksyä muutos
kolehtisuunnitelmaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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21 asia
§ 200

Kanttorin viran täyttäminen (ns. C-virka)
Rovaniemen seurakunnan kanttorin virka (ns.C-virka) on ollut haettavana
25.9. ja 2.11.2018 päättyneillä hakuajoilla. Virkaa ovat hakeneet Laura
Alasaarela ja Laura Tornberg (LIITE 3).
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä soveltuva
kirkkomusiikin tutkinto.
Kirkkoneuvoston asettama valmistelutyöryhmä (Raili Kerola, Mirja
Mäntymäki, Ville-Pekka Jokela, Heikki Salo, Sari Alakulppi ja Kari
Yliräisänen) on valmistellut virantäyttöä. Valmistelutyöryhmän sekä
kirkkohallituksen kirkkomusiikin asiantuntija Teija Tuukkasen lausunnot
liitteenä. (LIITE 4). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
Julistustyön johtokunta esittää 17.12. lausuntonaan, että virkaan valitaan
Laura Alasaarela.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto valitsee virkaan Laura Alasaarelan.
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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22 asia
§ 201

Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan
seurakuntapastorin viran täyttämisestä
Rovaniemen seurakunnassa on ollut avoimena seurakuntapastorin virka.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin on asettanut viran haettavaksi
ilmoittautumismenettelyllä, jossa on otettu huomioon vihittyjen pappien
lisäksi myös teologian maisterit. Määräaikaan 19.10.2018 mennessä
virkaan ilmoittautui 25 hakijaa, 18 teologian maisteria ja 7
seurakuntapastoria (LIITE 5). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
Kirkkoneuvoston asettama valmistelutyöryhmä (Pertti Ahokas, Aino
Paananen, Heikki Salo, Anne Lehmus ja Kari Yliräisänen) kutsui
työkokemuksen perusteella haastatteluun pastorit: Tiina Jeskanen
(e Eskelinen), Kaija-Liisa Keränen, Niko Salminen, Susanna Sirviö,
Noora Tikkala ja Rainer Väänänen.
Salminen peruutti hakemuksensa 13.11.2018.
Haastattelut suoritettiin 5.12. ja 10.12.2018.
Viranhoitomääräyksen tehtävään antaa Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli.
Tuomiokapituli on pyytänyt Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolta
perustellun lausunnon, jossa nimetään 2-3 hakijaa kirkkoneuvoston
toivomassa järjestyksessä. (LIITE 6).
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Valmistelutyöryhmän lausunto liitteenä (LIITE 7). Salassa pidettävä. JulkL
(621/1999) 24.1. §:n 29 k.

Ehdotus, khra

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että Rovaniemen seurakunnan
seurakuntapastorin virkaa täytettäessä hakijoiden järjestys on
1.Rainer Väänänen, 2.Susanna Sirviö, 3. Noora Tikkala.

Päätös

Asko Peuraniemi esitti, että hakijoiden järjestys on 1.Susanna Sirviö,
2.Rainer Väänänen, 3.Noora Tikkala. Esitys raukesi kannattamattomana.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösehdotuksen.
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23 asia
§ 202

Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Rovaniemen seurakunnan
oppilaitospastorin viran täyttämisestä
Rovaniemen seurakunnassa on ollut avoimena oppilaitospastorin virka.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on asettanut viran haettavaksi
ilmoittautumismenettelyllä, jossa on otettu huomioon vain papeiksi vihityt
henkilöt. Määräaikaan 19.10.2018 mennessä virkaan ilmoittautui 6
hakijaa, joista yksi oli teologian maisteri ja 5 pastoria. (LIITE 8) Salassa
pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.

Kirkkoneuvoston asettama valmistelutyöryhmä (Terttu Luoma-aho,
Leena Pernu, Lauta Ylinampa, Heini Kesti ja Kari Yliräisänen) kutsui
haastatteluun pastorit: Milla Purosalo-Vandenbroucke, Susanna Sirviö,
Noora Tikkala, Inka-Riina Valtonen ja Mikko Wirtanen.
Haastattelut suoritettiin 7.11.2018.
Wirtanen peruutti hakemuksensa 23.11.2018.
Viranhoitomääräyksen tehtävään antaa Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli.
Tuomiokapituli on pyytänyt Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolta
perustellun lausunnon, jossa nimetään 2-3 hakijaa kirkkoneuvoston
toivomassa järjestyksessä. (LIITE 9).
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Valmistelutyöryhmän lausunto liitteenä (LIITE 10). Salassa pidettävä. JulkL
(621/1999) 24.1. §:n 29 k.

Ehdotus, khra

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että Rovaniemen seurakunnan
oppilaitospastorin virkaa täytettäessä hakijoiden järjestys on
1.Milla Purosalo-Vandenbroucke, 2.Inka-Riina Valtonen.

Päätös

Asko Peuraniemi esitti Laura Ylinamman kannattamana, että hakijoiden
järjestys on 1.Inka-Riina Valtonen, 2.Milla Purosalo-Vandenbroucke.
Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan
esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat kirkkoherran
päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Asko
Peuraniemen esityksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin seitsemän JAA – ääntä ja neljä EI – ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaisesti
kirkkoneuvosto on hyväksynyt kirkkoherran päätösehdotuksen.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
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24 asia
§ 203

Viestintäpäällikön viran täyttäminen
Rovaniemen seurakunnan avoimena ollutta viestintäpäällikön virkaa
hakivat 9.11.2018 päättyneellä hakuajalla: VTM Martti Ahlsten, TM Mauri
Aittaniemi, KM Anne Frantti, tradenomi YAMK Anneli Heikkinen, FM Matti
Heinineva, YTM Noora Hietanen, medianomi AMK Veikko Hiiri, TaM
Susanna Karila, FM Katja Kärki, MA Tommi Ojamo, toimittaja Juhani
Partanen, FM Eija Pelkonen, YTM, KTM Tapani Pentikäinen, medianomi
AMK Atte Ruuttila ja KM Marjo Siuruainen. (LIITE 11). Salassa pidettävä. JulkL
(621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Kirkkoneuvoston asettama valmistelutyöryhmä (Kimmo Niukkanen,
Leena Pernu, Asko Peuraniemi, Antti Jääskeläinen ja Kari Yliräisänen)
tutustui hakupapereihin 3.12.2018 ja päätti kutsua haastatteluun
koulutuksen ja työkokemuksen perusteella Martti Ahlstenin, Matti
Heininevan, Noora Hietasen, Katja Kärjen ja Tapani Pentikäisen.
Haastattelut suoritettiin 13.12.2018.
Virkaan valittavan on oltava kirkon jäsen. Hänen on myös esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake). Tehtävässä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtävän vaativuusryhmä on 602.
Valmistelutyöryhmän lausunto liitteenä (LIITE 12). Salassa pidettävä. JulkL
(621/1999) 24.1. §:n 29 k.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää, että viestintäpäällikön virkaan valitaan FM Katja
Kärki. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (Tlomake). Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Kirkkoherran päätösehdotuksesta poiketen Asko Peuraniemi esitti, että
virkaan valitaan Noora Hietanen.
Puheenjohtajan vaatimuksesta viran vaali suoritettiin suljetuin lipuin.
Vaalissa Katja Kärki sai seitsemän ääntä ja Noora Hietanen sai neljä
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksen mukaan Rovaniemen
seurakunnan viestintäpäällikön virkaan on valittu FM Katja Kärki ja
kirkkoneuvosto on hyväksynyt kirkkoherran päätösehdotuksen.
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§ 204

Kirkkoneuvoston ohjeet talousarviovarojen käyttämisestä sekä luettelo
menojen hyväksyjistä
Kirkkoneuvoston tulee antaa ohjeistus työaloille, seurakunta-alueille ja
johtaville viranhaltijoille talousarviovarojen käyttämisestä. Samoin
kirkkoneuvoston tulee vahvistaa henkilöt, jotka seurakunnan puolesta
hyväksyvät laskut.
Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikan/tulosalueen ulkoisten
tulojen ja menojen netto (=ulkoinen toimintakate), musiikissa
tehtäväalueen, aluetasolla koko alueen, hautatoimen osalla koko
pääluokan ulkoinen toimintakate sekä kiinteistötoimen osalla pääluokan
ulkoinen toimintakate lukuun ottamatta metsätaloutta ja Norvajärven
leirikeskusta.
Seurakunnan taloussäännön 4 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston on
huolehdittava siitä, että kaikki asianosaiset saavat tarpeelliset tiedot
kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja
taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista
lisäohjeista. Ohje toimitetaan sähköpostitse työaloille, seurakunta-alueille
sekä johtaville viranhaltijoille talousarvion mukana.
Saapuneiden laskujen ja muiden menotositteiden tarkastuksesta on
taloussäännön 12 §:ssä pääsääntöinen ohje. Tarkastus käsittää
Rovaniemen seurakunnassa asiatarkastuksen ja hyväksymismenettelyn.
Oheinen luettelo käsittää ne johtavat tai työalasta vastaavat viranhaltijat,
jotka hyväksyvät menot seurakunnan puolesta. Maksumääräyksen antaa
aina hallintojohtaja tai talouspäällikkö.

Ehdotus, tp

Kirkkoneuvosto antaa oheisen ohjeen talousarviovarojen
käyttöohjeeksi vuodelle 2019 sekä vahvistaa luettelon menojen
hyväksyjistä. (LIITE 13).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 18.12.2018

PÖYTÄKIRJA

12/2018

16

20.12.2018

26 asia
§ 205

Sisäisen valvonnan ohjelma
Seurakunnan taloussäännön 26 §:n mukaan seurakunnan
hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen
valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä
muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa
sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.
Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella
varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu
asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on
seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto.
Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.
Toiminnan säännönmukainen seuranta etukäteen sovitulla tavalla
varmentaa, onko toiminta ollut tavoitteiden mukaista.
Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat
toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Seurakunnan
strategioista ja tavoitteista päättäminen, toiminnan ja talouden suunnittelu
ja järjestelmällinen seuranta, arviointi ja kehittämistoimenpiteet sekä
sisäinen tarkkailu ja tarkastus ovat seurakunnan toiminnan kehittämisen
lähtökohtia. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja
vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista,
tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se
sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten
muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu
koko organisaatioon.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 § 2 momentin 3 kohdan mukaan
tilintarkastajien on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastettava mm.
onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Ehdotus, tp

Kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen valvonnan ohjelman vuodelle
2019. (LIITE 14).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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27 asia
§ 206

Hautaoikeuden haltijan määrääminen Pekkalan haudalle III:2:1:816 A-C

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 11.12.2018 § 69
Kirkkoneuvosto 17.12.2018

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 11.12.2018 § 69 (liite)
Tuomo Pekkala anoo nimeämistään hautaoikeuden haltijaksi Pekkalan
suvun III hautausmaalla sijaitsevalle haudalle III:2:1:816 A-C
(liite). Hauta on ainaishauta, eikä haudalla ole nimettyä hautaoikeuden
haltijaa.
Haudan on hankkinut aikanaan Tuomo Pekkalan isoisä pienen lapsensa
hautaamista varten, ja myöhemmin tullut myös itse haudatuksi kyseessä
olevaan hautaan. Tuomo Pekkala on äitinsä ja isänsä kuoltua huolehtinut
haudasta ja anoo nyt nimeämistään hauta oikeuden haltijaksi. Tuomo
Pekkalan toimittama sukuselvitys asianosaisuutensa todistamiseksi
esitetään kokouksessa.
Kirkkolaki antaa (17 luku 3 §) kirkkoneuvostolle oikeuden nimetä
hautaoikeuden haltijan. Tämän lain pykälän perusteella Tuomo Pekkala
voitaisiin määrätä hautaoikeuden haltijaksi.
Ehdotus, htp

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
Tuomo Pekkala määrätään hautaoikeuden haltijaksi Pekkalan haudalle III
hautausmaa, 2:1: 816 A-C.

Päätös

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkoneuvosto 17.12.2018 § 206
(LIITE 15).
Ehdotus, tp

Kirkkoneuvosto päättää hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä
tavalla.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 207

Salassa pidettävä asia
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17 k

(erillinen pöytäkirja).
Kimmo Niukkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 20.00.
29 asia
§ 208

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
kirkkovaltuusto 31.10.2018, palvelutyön johtokunta 29.11.,
viranhaltijapäätökset vk 50 saakka: hautaustoimen päällikkö, lapsityön
pastori, kiinteistöpäällikkö, kirkkoherra, hallintojohtaja ja talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

30 asia
§ 209

Muut asiat
Kuultiin Raili Kerolan kiitokset Ounasvaaran kappelin asunnon
onnistuneesta remontoinnista toimintatiloiksi.
Asko Peuraniemi tiedusteli
- löytyykö teknistä ratkaisua helpottamaan kirkon raskaan ulko-oven
avaamista
- onko mahdollista pitää kirkon portaikko avoimena koko leveydeltään
talvisin
- mahdollisuudesta uudistaa virsitaulu digitaaliseksi näytöksi, jolloin se
olisi hyödynnettävissä monipuolisesti.
- pappien puhe- ja esiintymiskoulutuksen järjestämismahdollisuudesta
- mahdollisuudesta toimittaa hautauksia viikon jokaisena arkipäivänä.

31 asia
§ 210

Seuraavat kokoukset
Suunnitelma kevään 2019 kirkkoneuvoston kokouksille on 5.2., 19.3.,
23.4., 21.5. ja 11.6. klo 17 ja kirkkovaltuuston kokouksille 23.1.2019 ja
5.6.2019 klo 18.00.
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32 asia
§ 211

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 21.12.2018-20.1.2019.
Nähtävilläolosta ilmoitetaan 19.12.2018-20.1.2019 kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.

33 asia
§ 211

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin Maa on niin kaunis. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16
ja lausui kirkkoneuvostolle kiitokset sekä toivotti hyvää, rauhallista ja
siunattua joulua. Raili Kerola ja kirkkoherra Kari Yliräisänen esittivät
Harriet Urposelle kiitokset työvuosista ja toivottivat onnea ja menestystä
tuleviin uusiin tehtäviin.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Ville-Pekka Jokela

.

Raili Kerola

