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7.2.2019

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 5.2.2019 klo 17.00-20.46

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Raili Kerola
Samuli Korteniemi
Terttu Lehtola
Terttu Luoma-aho
Raimo Miettunen
Kimmo Niukkanen
Jari Paksuniemi
Asko Peuraniemi
Simo Rahtu
Maarit Simoska

Poissa
1 asia
§1

kirkkoherra, pj.
varapj.

poistui klo 19.13

poissa §:n 19 käsittelyn ajan

Pekka Lehto
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Pasi Kokko
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
vt. viestintäpäällikkö
sihteeri

-

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherra Kari Yliräisäsen alkupuheenvuoron jälkeen
vt. viestintäpäällikkö Pasi Kokko esittäytyi kirkkoneuvostolle.
Laulettiin virsi 183:1,3,7 ja hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja rukoukseen.

Päätös

2 asia
§2

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

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Raili Kerola ja Samuli
Korteniemi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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3 asia
§3

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat käsitellään Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin
viran auki julistaminen sekä kuullaan Terttu Luoma-ahon, Asko
Peuraniemen ja Terttu Lehtolan asiat.

4 asia
§4

Kirkkoneuvoston sihteerin valinta
Kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema
sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 § 1 mom.)

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen hallintosihteerin.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5 asia
§5

Kirkkoneuvoston asemaan ja tehtävään perehtyminen
Kirkkoneuvosto perehtyy niihin säännöksiin, joita kirkkoneuvostosta on
- kirkkolaissa (10:1-6) (LIITE 1) ja
- kirkkojärjestyksessä (9:1-7) (LIITE 2) sekä
- kirkkovaltuuston 14.5.2014 hyväksymässä ja tuomiokapitulin 30.9.2014
vahvistamassa kirkkoneuvoston ohjesäännössä. (LIITE 3).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto käy keskustelun asemastaan ja tehtävästään.

Päätös

Käytiin läpi kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kirkkoneuvostoa koskevat osat
sekä kirkkoneuvoston ohjesääntö. Keskusteltiin kirkkoneuvoston
asemasta ja tehtävästä.

6 asia
§6

Kirkkoneuvoston koollekutsuminen
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa
ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla (KJ 9:1).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa, paitsi
heinäkuussa. Kokouspaikkana on kirkkoneuvoston kokoushuone, ellei
erityisestä syystä valita muuta paikkaa.
Puheenjohtaja lähettää kutsun kokoukseen kirjallisesti viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Lisäksi kokousmateriaali toimitetaan
sähköpostitse ns. turvapostina kirkkoneuvoston jäsenille.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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7 asia
§7

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 12.12.2018 tekemät päätökset
laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6).
Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

8 asia
§8

Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen alueneuvostoihin 2019-2020
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja
kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
alueneuvostojen kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
päätöksen tekemiseen (KJ 9:3, 12:5).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa Keskikaupungin, KorkalovaaraOunasjoen, Ounasvaara-Alakemijoen ja Saarenkylä-NammankylätYläkemijoen alueneuvostoihin vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa alueneuvostoihin vuosiksi 2019-2020
seuraavasti:
Keskikaupungin alueneuvosto
Korkalovaara-Ounasjoen alueneuvosto
Ounasvaara-Alakemijoen alueneuvosto
Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alueneuvosto

9 asia
§9

Asko Peuraniemi
Samuli Korteniemi
Simo Rahtu
Jari Paksuniemi

Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen johtokuntiin 2019-2020
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja
kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
johtokuntien kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekemiseen (KJ 9:3).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa hauta- ja kiinteistötoimen,
julistustyön, kasvatustyön ja palvelutyön johtokuntiin vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa johtokuntiin vuosiksi 2019-2020
seuraavasti:
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta
Julistustyön johtokunta
Kasvatustyön johtokunta
Palvelutyön johtokunta

.

Raimo Miettunen
Terttu Luoma-aho
Raili Kerola
Terttu Lehtola

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 5.2.2019

PÖYTÄKIRJA

1/2019

7.2.2019

10 asia
§ 10

Edustajan nimeäminen partion vanhempainneuvostoon 2019-2020
Vuosina 2017-2018 Napapiirin Tyttöjen ja Napapiirin Poikien
vanhempainneuvostossa seurakunnan edustajana on toiminut Leena
Pernu.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan Napapiirin Tyttöjen ja
Napapiirin Poikien vanhempainneuvostoon vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Napapiirin Tyttöjen ja Napapiirin Poikien vanhempainneuvostoon
seurakunnan edustajaksi vuosiksi 2019-2020 nimettiin Leena Pernu.

11 asia
§ 11

Seurakunnan lehtityön vastuuryhmä 2019-2020
Seurakunnan viestinnässä lehtityön tukena on toiminut kirkkoneuvoston
nimeämä lehtityöryhmä.
Lehtityöryhmän tehtävänä on toimia toimitustyön ideariihenä ja samalla
kehittää seurakunnan tiedotuslehti Pääskyä, joka julkaistaan kahdeksan
/ yhdeksän kertaa vuodessa.
Lehtityöryhmän kokoonpanossa on pyritty huomioimaan seurakunnan
keskeiset työalat.
Työryhmän jäseninä ovat toimineet nimetyt työntekijät, kirkkoneuvoston
nimeämä edustaja, puheenjohtajana kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän kirkkoneuvoston toimikauden
ajaksi.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto nimeää lehtityön vastuuryhmän kaudelle 2019-2020
seuraavasti sekä kirkkoneuvoston edustajan.
Kari Yliräisänen
Jouni Hagström (viestintä)
Markku Kukkonen (diakonia)
Merita Orell-Kiviniemi (nuorisotyö)
Elina Rask-Litendahl (lapsityö)
Viestintäpäällikkö
Kirkkoneuvoston edustaja nimetään kokouksessa.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja kirkkoneuvoston
edustajaksi nimettiin Maarit Simoska.
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12 asia
§ 12

Edustus eri osakeyhtiöissä 2019-2020/ Kiinteistö Oy Keltakangas
Rovaniemen seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Kelta-Kankaan
osakekannan kokonaisuudessaan.
Kirkkoneuvoston nimeämänä yhtiökokousedustajana vuosina 20172018 on mainitussa kiinteistöosakeyhtiössä toiminut Jukka Vaara ja
varaedustajana Mikko Lindroos.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto nimeää yhtiökokousedustajan ja varaedustajan Kiinteistö
Oy Keltakankaan kokouksiin vuosiksi 2019-2020.

Päätös

Kiinteistö Oy Keltakankaan yhtiökokousedustajaksi vuosiksi 2019-2020
nimettiin Simo Rahtu ja varaedustajaksi Kimmo Niukkanen.

13 asia
§ 13

Edustus eri osakeyhtiöissä/ Kiinteistö Oy Pappilantie 52
Rovaniemen seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n
osakekannan kokonaisuudessaan.
Kirkkoneuvoston nimeämänä yhtiökokousedustajana vuosina 20172018 on mainitussa kiinteistöosakeyhtiössä toiminut Jukka Vaara ja
varaedustajana Mikko Lindroos.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto nimeää yhtiökokousedustajaksi Jukka Vaaran ja
varaedustajaksi Mikko Lindroosin.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

14 asia
§ 14

Edustus eri osakeyhtiöissä 2019-2020/
Vuontispirtti Oy, Kiinteistö Oy Ukkoherrantie 15
Rovaniemen seurakunnalla on osakeomistusta seuraavissa
osakeyhtiöissä:
Vuontispirtti Oy ja Kiinteistö Oy Ukkoherrantie 15.
Kirkkoneuvoston nimeämänä Vuontispirtti Oy:n ja Kiinteistö Oy
Ukkoherrantie 15 yhtiökokousedustajana on toiminut hallintojohtaja Antti
Jääskeläisen ja varalla talouspäällikkö Raija Perkkiö.
Vuontispirtti Oy ja Kiinteistö Oy Ukkoherrantie 15 kuuluvat seurakunnan
sijoitustoimintaan, josta vastaaminen kuuluu hallintojohtajalle.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto nimeää Vuontispirtti Oy:n ja Kiinteistö Oy Ukkoherrantie
15 yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle talouspäällikkö Raija
Perkkiön.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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15 asia
§ 15

Edustus eri osakeyhtiöissä 2019-2020/
Kiinteistö Oy Korkalovaaran Palvelu ja Kiinteistö Oy Pärinharju
sekä kaikki asunto-osakeyhtiöt
Rovaniemen seurakunnalla on osakeomistusta seuraavissa
osakeyhtiöissä:
Kiinteistö Oy Korkalovaaran Palvelu
Kiinteistö Oy Pärinharju
Asunto Oy Kivikatu 20
Asunto Oy Poronkello
Asunto Oy Sudentie 14
Asunto Oy Levin 4 tuulta
Asunto Oy Ounasvaarantie 6 ja
Asunto Oy Ruokasenkatu 10
Kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana edellä mainituissa
kiinteistöyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä on toiminut
kiinteistöpäällikkö ja varaedustajana hallintojohtaja.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto nimeää Kiinteistö Oy Korkalovaaran Palvelun ja
Kiinteistö Oy Pärinharjun sekä kaikkien asunto-osakeyhtiöiden
yhtiökokousedustajaksi kiinteistöpäällikön ja varayhtiökokousedustajaksi
hallintojohtajan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

16 asia
§ 16

Edustus eri yhdistysten vuosikokouksissa 2019-2020
Rovaniemen seurakunta on jäsenenä eri yhdistyksissä mm. Nuori Kirkko
ry, Kirkkopalvelut ry jne.
Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt, että Rovaniemen seurakuntaa
edustaa eri yhdistysten vuosikokouksissa kirkkoherra tai hänen kutakin
kokousta varten erikseen valtuuttamansa henkilö.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto päättää, että Rovaniemen seurakuntaa edustaa eri
yhdistysten vuosikokouksissa kirkkoherra tai hänen kutakin kokousta
varten erikseen valtuuttamansa henkilö.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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17 asia
§ 17

Jouko ja Maire Murama – säätiön hallituksen jäsenten valinta
vuosiksi 2019-2020
Jouko ja Maire Murama – säätiön sääntöjen 5 §:n mukaisesti
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää säätiön hallitukseen
kaksi jäsentä. Kirkkoneuvosto on aiemmin nimennyt jäsenet kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
Säätiön hallituksen jäseniltä tarvitaan kirjallinen suostumus ja
henkilötiedot (henkilötunnus ja osoite).
Kirkkoneuvoston nimeäminä säätiön hallituksen jäseninä vuosina 20172018 ovat toimineet kirkkovaltuuston puheenjohtaja Terttu Luoma-aho ja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heikki Salo.
Muut säätiön sääntöjen mukaiset jäsenet ovat Rovaniemen seurakunnan
virassa olevat kirkkoherra ja hallintojohtaja. Hallituksen viides jäsen ja
säätiön varapuheenjohtaja on Nordean nimeämä pankinjohtaja Merja
Mattila.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto nimeää Jouko ja Maire Murama – säätiön hallitukseen
vuosiksi 2019-2020 kaksi jäsentä ja pyytää heiltä suostumuksen
tehtävään.

Päätös

Raili Kerola esitti mm. Maarit Simoskan kannattamana, että Jouko ja
Maire Murama-säätiön hallitukseen vuosiksi 2019-2020 nimetään
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lehto ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Heikki Salo.
Asko Peuraniemi esitti Terttu Luoma-ahon kannattamana, että Jouko ja
Maire Murama-säätiön hallitukseen vuosiksi 2019-2020 nimetään Kimmo
Suopajärvi.
Suoritettiin vaali suljetuin lipuin puheenjohtajan vaatimuksesta. Vaalissa
Pekka Lehto sai yksitoista ääntä, Heikki Salo kahdeksan ääntä ja Kimmo
Suopajärvi kolme ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksen mukaan kirkkoneuvosto nimesi
Jouko ja Maire Murama –säätiön hallitukseen vuosiksi 2019 ja 2020
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lehdon ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Heikki Salon ja pyysi heiltä kirjallisen suostumuksen
tehtävään.
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18 asia
§ 18

Salassa pidettävä asia
JulkL (621/1999) 24.1. §:n 7 k.

19 asia
§ 19

Tietosuoja-asiaa
Rovaniemen seurakunnan tietosuojavastaavana on toiminut Oulun
hiippakunnan yhteinen tietosuojavastaava Kristiina Harju-autti. Hänen
toimikautensa päättyy 28.2.2019. Lapin IT-alueen seurakunnat ovat
pyytäneet yhteistarjousta LapIT:ltä tietosuojavastaavan palveluista
1.3.2019 lähtien ja mitä todennäköisimmin palvelu otetaan LapIT:ltä.
Rovaniemen seurakunnassa toimii lisäksi tietoturvaryhmä, johon
kuuluvat kirkkoherra Kari Yliräisänen, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen,
tietohallintopäällikkö Kristian Mustonen, järjestelmäasiantuntija Tero
Hämäläinen ja järjestelmäasiantuntija Timo Salmi.
Tietosuojavastaava on lähettänyt seurakuntien kirkkoneuvostoille
tiedotteen tietosuoja-asiasta sekä hyväksyttäväksi tietosuojapolitiikan.
Tiedotteen sisältöä on tietosuoja-asiasta kirkkoneuvostolle aiemmin
referoitu suullisesti.
Hyväksyttävä tietosuojapolitiikka täydentää Rovaniemen seurakunnan
Lapin IT-alueelle 21.2.2012 hyväksymää tietoturvapolitiikkaa.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee tietosuojavastaavan kirjeen 21.9.2018
tiedokseen sekä hyväksyy Rovaniemen seurakunnan
tietosuojapolitiikan ja antaa sen tiedoksi työaloille. (LIITE 5).

Päätös

Kirkkoneuvoston jäsen Maarit Simoska poistui kokouksesta esteellisenä
tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

.
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20 asia
§ 20

Viestintäpäällikön viran täyttäminen

Kirkkoneuvosto 18.12.2018 § 203
Kirkkoneuvosto 5.2.2019 § 20

Kirkkoneuvosto 18.12.2018 § 203
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).
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).
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.

Kirkkoneuvosto 5.2.2019 § 20
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 18.12.2018 viestintäpäällikön
virkaan FM, toimittaja Katja Kärjen. Kirkkoneuvosto ei valinnut ketään
hakijoista varalle.
Kärki on 20.12.2018 ilmoittanut sähköpostitse, että hän ei ota virkaa
vastaan. Näin ollen 18.12.2018 § 203:n kohdalla tehty virkavalinta on
kumoutunut.
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(20 asia
§ 20

Viestintäpäällikön viran täyttäminen)
Kirkkolain 6 luvun 11 §:n perusteella kirkkoneuvosto voi halutessaan
tehdä jäljellä olevista hakijoista uuden virkavalinnan ilman julkista
hakumenettelyä, koska aiemmin virkaan valittu henkilö on irtisanoutunut
ennen virantoimituksen aloittamisen määräpäivää, eikä näin ollen ole
aloittanut virantoimitusta.
KL 6 § 11 Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen
aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot
hakuajan päättyessä täyttänyt hakija.

Kirkkoneuvostolla on niin halutessaan myös mahdollisuus julistaa
virkaa uudelleen julkisesti haettavaksi. Tällöin haussa voidaan
ottaa huomioon virkaa ensimmäisellä hakuajalla hakeneet.
Valmistelutyöryhmän lausunto 16.12.2018 sekä hakemusasiakirjat ovat
liitteinä (LIITE 6). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 ja 32 k.
Katja Kärjen sähköpostiviesti 20.12.2018. (LIITE 7).
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kirkkoneuvoston 18.12.2018 § 203:n kohdalla tekemä
virkavalinta on kumoutunut, koska Katja Kärki on 20.12.2018 antanut
ilmoituksen, ettei ota virkaa vastaan.
2. ehdotus viran täytöstä tuodaan kokoukseen

Muutettu ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kirkkoneuvoston 18.12.2018 § 203:n kohdalla tekemä
virkavalinta on kumoutunut, koska Katja Kärki on 20.12.2018 antanut
ilmoituksen, ettei ota virkaa vastaan.
2. valitsee tiedotuspäällikön virkaan YTM Noora Hietasen. Virkaan
valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake).
Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Kimmo Niukkanen poistui kokouksesta klo 19.13 tämän asian käsittelyn
aikana ennen päätöksentekoa.
Kirkkoneuvosto piti neuvottelutauon klo 19.31-19.38.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösehdotuksen
kohdan 1.
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(20 asia
§ 20

Viestintäpäällikön viran täyttäminen)
Kirkkoherran päätösehdotuksen kohta 2.
Kirkkoherran päätösehdotuksesta poiketen Maarit Simoska esitti
Raili Kerolan kannattamana asian palauttamista valmisteluun siten, että
virka julistetaan uudelleen haettavaksi ja aikaisemmat hakemukset
huomioidaan toisella hakukierroksella.
Asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestettiin.
Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian käsittelyn jatkamisen
kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat asian palauttamisen kannalla,
sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä JAA – ääntä ja
kuusi EI – ääntä, yksi poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen
tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto on päättänyt, että viestintäpäällikön
viran täyttäminen palautetaan valmisteluun, virka julistetaan uudelleen
haettavaksi ja aikaisemmat hakemukset huomioidaan toisella
hakukierroksella. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
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21 asia
§ 21

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

22 asia
§ 22

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2020
Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 –
31.3.2020.
Sopimus on ns. yleisen linjan mukainen. Hallintojohtaja seurakunnan
palkka-asiamiehenä huolehtii seurakunnan palkkatoimiston
kanssa sopimuksen toimeenpanemisesta. Sopimus pitää sisällään mm.
yleiseen palkkausjärjestelmään 1.4.2019 voimaan tulevan 1 %:n
yleiskorotuksen sekä erillisen 368 euron kertaerän maksamisen niille
viranhaltijoille ja työtekijöille, jotka ovat seurakunnan palveluksessa
yhtäjaksoisesti 1.4.-31.10.2019 vähintään 5 kuukautta siten, että
palvelussuhteeseen sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan.
Tuntipalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,6 %.
Sopimus sisältää myös seurakuntakohtaisen ylintä johtoa koskevan
paikallisen järjestelyerän 1.4.2019 lukien. Järjestelyerän suuruus on 1,6
% J- ja K-hinnoitteluryhmien viranhaltijoiden peruspalkoista.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto
1. merkitsee 1.4.2019 KirVesTes:n mukaiset palkankorotukset
tiedokseen.
2. perustaa valmistelevan työryhmän ylintä johtoa koskevan
järjestelyerän toimeenpanoa varten. Työryhmän puheenjohtajana
toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Päätös

Kirkkoneuvosto
1. merkitsi 1.4.2019 KirVesTes:n mukaiset palkankorotukset tiedokseen.
2. perusti valmistelevan työryhmän ylintä johtoa koskevan järjestelyerän
toimeenpanoa varten. Työryhmään nimettiin Raili Kerola, Maarit
Simoska ja Terttu Luoma-aho. Puheenjohtajana toimii
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola.
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23 asia
§ 23

IT-johtokunnan nimeäminen vuosiksi 2019-2022
Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan
johtosäännön mukaan johtokunta nimetään kirkkovaltuustokaudeksi.
Yhteistyöseurakunnat nimeävät johtokuntaan jäseniä rovastikunnittain,
että kunkin rovastikunnan alueelta nimetään kaksi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Isäntäseurakunta Rovaniemen
seurakunta nimeää kaksi jäsentä varajäsenineen.
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto myös nimeää toisen
Rovaniemen seurakunnan varsinaisista jäsenistä johtokunnan
puheenjohtajaksi.
Rovastikuntien lääninrovastit ovat ilmoittaneet nimettävät henkilöt
seuraavasti:
Lapin rovastikunta: talouspäällikkö Kristiina Mätäsaho Kittilästä,
varajäsenenään kirkkoherra Mika Niskanen Kittilästä ja talouspäällikkö
Janne Haurinen Sodankylästä, varajäsenenään kirkkoherra Hanna
Kuusela Sodankylästä.
Rovaniemen rovastikunta: kirkkoherra Pentti Tepsa Kemijärveltä,
varajäsenenään kirkkoherra Antti Kettunen Sallasta ja talouspäällikkö
Kati Hannula Ranualta, varajäsenenään talouspäällikkö Päivi Roininen
Sallasta.
Kemi-Tornion rovastikunta: talousjohtaja Matti Aho Kemistä ja
talouspäällikkö Pirta Melaluoto Ylitorniolta. Varajäsenet ilmoitetaan
myöhemmin.
Koillismaan rovastikunta: Talousjohtaja Marko Pudas Kuusamosta,
varajäsenenään hallintosihteeri Juha Tervo Kuusamosta sekä
kirkkoherra Timo Liikanen Pudasjärveltä, varajäsenenään talouspäällikkö
Kari Jaakkola Taivalkoskelta.
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston nimeäminä jäseninä
edellisenä kautena ovat olleet hallintojohtaja Antti Jääskeläinen,
varajäsenenään talouspäällikkö Raija Perkkiö sekä kirkkoherra Kari
Yliräisänen, varajäsenenään kappalainen Ilari Kinnunen. Johtokunnan
puheenjohtajana on toiminut Antti Jääskeläinen.
Johtokunnassa esittelijänä ja sihteerinä toimii johtosäännön mukaan
tietohallintopäällikkö Kristian Mustonen.

Ehdotus, hntoj

.

Kirkkoneuvosto
1. nimeää johtokuntaan isäntäseurakunnan Rovaniemen seurakunnan
kaksi edustajaa varajäsenineen vuosiksi 2019-2022
2. nimeää toisen Rovaniemen seurakunnan edustajan johtokunnan
puheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2022 sekä
3. vahvistaa muut nimitykset lääninrovastien esittämällä tavalla vuosiksi
2019-2022. Puuttuvat varajäsenet vahvistetaan myöhemmin.
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(23 asia
§ 23

IT-johtokunnan nimeäminen vuosiksi 2019-2022)

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että
1. Rovaniemen seurakunnan edustajina vuosina 2019-2022 toimivat
hallintojohtaja Antti Jääskeläinen varajäsenenään talouspäällikkö
Raija Perkkiö sekä kirkkoherra Kari Yliräisänen varajäsenenään
kappalainen Ilari Kinnunen.
2. johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2019-2022 toimii
hallintojohtaja Antti Jääskeläinen.
3. muut nimitykset vahvistetaan rovastikuntien lääninrovastien
esittämällä tavalla vuosiksi 2019-2022. Muut varajäsenet
vahvistetaan myöhemmin.

24 asia
§ 24

Ilmoitusasiat
1.Papiston vapaa-aikasuunnitelma helmikuulta toukokuulle 2019
(LIITE 9).
2.Rovaniemen seurakunnan alustava väestötilasto 31.12.2018.
(LIITE 10).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

25 asia
§ 25

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
kirkkovaltuusto 12.12.2018, julistustyön johtokunta 17.12.2018,
palvelutyön johtokunta 21.1.2019, hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta
11.12.2018. Viranhaltijapäätökset vk 5 saakka: hautaustoimen päällikkö,
lapsityön pastori, kiinteistöpäällikkö, johtava diakonianviranhaltija, johtava
kanttori, kirkkoherra, talouspäällikkö, hallintojohtaja.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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26 asia
§ 26

Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virka
Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virka on tullut avoimeksi
viranhaltijan irtisanouduttua virasta 1.9.2018 lukien. Virkaa on hoitanut
vt:nä pastori Terhi Ämmälä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
antamalla viranhoitomääräyksellä, joka päättyy 31.5.2019.
Viran organisatoris-hallinnollisena yksikkönä toimii Rovaniemen
seurakunnan kirkkoneuvosto.
Viran julistaa haettavaksi tuomiokapituli kirkkoneuvoston esityksestä.
Hakemukset osoitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, joka
pyytää seurakunnan lausunnon hakijoista. Virkamääräyksen antaa Oulun
hiippakunnan tuomiokapituli.
Kehitysvammaistyön pastorin virkaan vaaditaan kelpoisuus papin
virkaan. Tehtävän hoito edellyttää hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja
verkostoitumistaitoja sekä sielunhoidollista suuntautuneisuutta. Kokemus
sielunhoito- / kehitysvammaistyöstä voidaan lukea eduksi.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti.
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6
kuukauden koeaikaa. Liitteenä viran tehtävänkuva (LIITE 11).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto
1) pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Lapin
seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran haettavaksi.
Täsmällinen hakuaika sovitaan virkamiestyönä tuomiokapitulin kanssa.
2) päättää julkaista viranhakuilmoituksen seurakunnan verkkosivuilla ja
heräteilmoituksena Kotimaa-lehdessä.
3) nimeää virantäyttöä varten valmistelutyöryhmään sielunhoitotyön
vastaavan teologin Sari Arposen, palvelutyön johtokunnan
puheenjohtajan, kirkkoherra Kari Yliräisäsen ja kaksi kirkkoneuvoston
jäsentä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2.
Kirkkoneuvosto nimesi virantäyttöä varten valmistelutyöryhmän, johon
kuuluvat sielunhoitotyön vastaava teologi Sari Arponen, palvelutyön
johtokunnan puheenjohtaja, kirkkoherra Kari Yliräisänen, Raimo
Miettunen ja Maarit Simoska.
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27 asia
§ 27

Muut asiat
Terttu Lehtolan puheenvuoro koski Korkalovaaran kappelin salin lattian
huoltotarvetta. Asia toimitetaan kiinteistötoimelle tiedoksi.
Terttu Luoma-aho tiedusteli vapaaehtoisten muistamisen käytännöistä
joulun aikaan ja rukouskoordinaattorista. Luoma-aho toivoi
perheneuvonnan asioiden esittelyä kirkkoneuvostossa ja kirkkoneuvoston
kannanottoa seurakunnallisten tilojen käytöstä liittyen tuomiokapitulin
päätökseen 13.6.2017 § 32.
Asko Peuraniemi tiedusteli oppilaitospastorin viran
vastaanottamisaikataulusta ja yhteisen seurakuntatyön kappalaisen
tehtävänkuvasta. Lisäksi hän tiedusteli, löytyykö teknistä ratkaisua
helpottamaan kirkon raskaan ulko-oven avaamista, onko mahdollista
huoltaa ajoittain kirkon portaikkoa koko leveydeltään sekä
mahdollisuudesta uudistaa virsitaulu digitaaliseksi näytöksi, jolloin se olisi
hyödynnettävissä monipuolisesti.

28 asia
§ 28

Seuraavat kokoukset
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 19.3., 23.4., 21.5. ja
11.6. klo 17. Seuraava kirkkovaltuuston kokous on 5.6.2019 klo 18.00.

29 asia
§ 29

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 13.2.-15.3.2019. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 6.2.15.3.2019 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
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30 asia
§ 30

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin virsi 552.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Raili Kerola
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