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27.2.2019

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 26.2.2019 klo 17.00-18.23

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
§ 31

kirkkoherra, pj.
varapj.

Pekka Lehto
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Kokko Pasi
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
vt. viestintäpäällikkö
sihteeri

-

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 428;1-3,7 ja hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja rukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 32

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

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Terttu Lehtola ja
Terttu Luoma-aho.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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3 asia
§ 33

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat kuullaan Terttu Luoma-ahon ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pekka Lehdon asiat. Esityslistan kohdassa 6 käsitellään määräaikainen
projektisihteerin virka.

4 asia
§ 34

Rippikoulun ohjesäännön päivittäminen
Piispainkokous on hyväksynyt 1.5. 2017 uuden rippikoulusuunnitelman
”Suuri ihme”.
Osana rippikoulu-uudistusta on kirkkohallituksen täysistunto hyväksynyt
23.10.2018 rippikoulun malliohjesäännön. Se korvaa aiemmin voimassa
olleen malliohjesäännön vuodelta 2002. Paikallisen rippikoulun
ohjesäännön hyväksyy seurakuntaneuvosto tai kirkkoneuvosto.
Työryhmä (Ari Jarva, Merita Orell-Kiviniemi, Sari Alakulppi, Jaana
Sarajärvi) on valmistellut ohjesäännön päivitystä, lisäksi
rippikouluopetukseen osallistuvat työntekijät ovat voineet antaa siitä
työryhmälle evästyksiä. Ohjesääntö on tarkasteltu myös kirkkoherran
kanssa. (LIITE 1).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto hyväksyy tarkistetun rippikoulun ohjesäännön. Se tulee
alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (KJ 3:3)

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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5 asia
§ 35

Viestintäpäällikön rekrytointi: valmistelutyöryhmän nimeäminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 5.2.2019 § 20 julistaa uudelleen
haettavaksi viestintäpäällikön viran. Päätöksessä ei nimetty virantäyttöä
valmistelevaa työryhmää.
Ensimmäisen kierroksen haun yhteydessä kirkkoneuvoston nimeämässä
valmistelutyöryhmässä olivat Leena Pernu, Kimmo Niukkanen, Asko
Peuraniemi, Antti Jääskeläinen ja Kari Yliräisänen.
Koska kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti ensimmäisellä
hakukierroksella ko. virkaa hakeneet huomioidaan myös toisella
hakukierroksella, on perusteltua, että sama työryhmä jatkaisi valmistelua
myös toisella hakukierroksella.
Kirkkoneuvoston jäsenillä ja kirkkovaltuuston puheenjohtajilla on
mahdollisuus seurata haastattelua.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto nimeää valmisteluryhmään Leena Pernun, Kimmo
Niukkasen, Asko Peuraniemen, Antti Jääskeläisen ja Kari Yliräisäsen.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi valmisteluryhmään Kimmo Niukkasen, Asko
Peuraniemen, Raili Kerolan, Maarit Simoskan, Antti Jääskeläisen ja Kari
Yliräisäsen.
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6 asia
§ 36

Määräaikainen projektisihteerin virka
Kirkkoherranviraston toimistonhoitaja on irtisanoutunut virastaan
1.2.2020 alkaen.
Kirkkovaltuuston hyväksymässä toiminta- ja talousarviosuunnitelmassa
2019 on varauduttu täyttämään ko. virka määrärahojen osalta siten, että
virkaan valittava työskentelisi jonkin aikaan samanaikaisesti
irtisanoutuneen työntekijän kanssa työtehtäviin perehtyen.
Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan vastuualueena ovat
kirkonkirjojenpito, väestökirjanpito ja arkistonhoito, joiden hoito edellyttää
erityisosaamista.
Toimistonhoitajan viran täyttämistä on syytä suunnitella ennakoivasti
myös alueellisen keskusrekisterin perustamisen näkökulmasta.
Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut marraskuussa 2015
(kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015), että kirkonkirjojen pito toteutetaan
tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä, joita kussakin
hiippakunnassa olisi 2- 4. Tällä hetkellä Oulun hiippakunnassa on kaksi
keskusrekisteriä, Oulussa ja Kokkolassa.
Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut joulukuussa 2018, että vuoden
2022 alusta kirkonkirjojen pito ja väestökirjanpito on keskitetty
alueellisten keskusrekistereiden tehtäväksi.
Lisäksi on linjattu, että vuosina 2020-2021 otetaan käyttöön KirDi, joka
tarkoittaa sitä, että sukuselvitykset tulee laatia sähköisessä muodossa
olevan kirkonkirja-aineiston pohjalta. KirDin käyttöoikeudet edellyttävät
kirkonkirjojenpidosta vastuussa olevien henkilöiden (kirkkoherrat ja
keskusrekisterijohtajat) osaamisen varmistamista koulutuksella.
Rovaniemen seurakunta on tiedustellut keväällä 2018 hiippakunnan
Pohjoisen IT-alueen seurakunnilta halukkuutta liittyä alueelliseen
keskusrekisteriin. Kartoituksen pohjalta Rovaniemen seurakunnan
kirkkoneuvosto on päättänyt 12.6.2018 §103, että seurakunta jatkaa
yhteisen keskusrekisterin perustamisen toimenpiteitä keskitetyn mallin
pohjalta. (LIITE 2).
Keskusrekisterihankkeen toteuttaminen on pitkä prosessi, joka vaatii
suunnittelua, valmisteluja sekä seurakuntien kirkkovaltuustojen
hallinnollisesti sitovia päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä.
Keskusrekisterin perustamisesta on kirkkohallituksen antama ohjeistus.
Yksittäiset seurakunnat voivat halutessaan järjestää kirkonkirjojen pitämisen
kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin. Seurakuntien kirkkovaltuustojen
on tehtävä keskusrekisterin perustamisesta sopimus. (KJ 16:2.1) Jos joku haluaa
myöhemmin liittyä yksittäisten seurakuntien perustamaan keskusrekisteriin, niin
liittymiseen tarvitaan hyväksyntä kaikilta keskusrekisterissä jo mukana olevilta
seurakunnilta ja liittyvältä seurakunnalta. Päätös hyväksynnästä tehdään kunkin
seurakunnan kirkkovaltuustossa. Enemmistöpäätös on riittävä, jos sopimuksessa
ei ole toisin sovittu. (Kirkkohallituksen ohjeistuksesta)

Keskusrekisterihanke valmistunee aikaisintaan 1.3.2020 tai viimeistään
1.6.2020.
.
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(6 asia
§ 36

Määräaikainen projektisihteerin virka)
Alueellisen keskusrekisterihankkeen vetäminen onnistuu sujuvimmin
kokoaikaiselta työntekijältä projektitehtävänä. Nykyisessä tilanteessa ei
ole perusteltua liittää ko. projektitehtävää toimistonhoitajan työtehtäviin.
Mikäli keskusrekisterihanke toteutuu, on sen jälkeen tehtävä päätös
alueellisen keskusrekisteripäällikön virasta. Mikäli keskusrekisterihanke
ei toteudu, on arvioitava toimistonhoitajan viran jatko.
Oheisena projektisihteerin tehtävänkuvaus ajalle 1.5.2019 – 31.1.2020.
(LIITE 3).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa haettavaksi ma. projektisihteerin viran (virkaa perustamatta)
ajalle 1.5.2019 – 31.1.2020. Tehtävänä on toimia
keskusrekisterihankkeen projektisihteerinä ja perehtyä
toimistonhoitajan tehtäviin.
2. että, mikäli keskusrekisterihanke jatkuu 1.2.2020 jälkeen,
projektityöntekijä toimii myös vt. toimistonhoitajana projektin
päättymiseen saakka.
3. nimetä ma. viran täyttämistä varten valmistelutyöryhmän, johon
kuuluvat hallintojohtaja Antti Jääskeläinen ja kirkkoherra Kari
Yliräisänen sekä kaksi kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2.
Kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra
Kari Yliräisänen, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, Jari Paksuniemi ja
Terttu Luoma-aho.

7 asia
§ 37

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
kasvatustyön johtokunta 4.2., hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 29.1.,
Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alueneuvosto 1-3 /2018,
Ounasvaara-Alakemijoen alueneuvosto 1-4 /2018, Keskikaupungin
alueneuvosto 31.1.2019. viranhaltijapäätökset vk 8 saakka:
hautaustoimen päällikkö, lapsityön pastori, kirkkoherra, hallintojohtaja,
talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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8 asia
§ 38

Muut asiat
Terttu Luoma-ahon puheenvuoro koski sielunhoitotyön esittelyä
palvelutyön johtokunnassa. Keskusteltiin myös työalojen johtavien
viranhaltijoiden läsnäolosta johtokuntiensa kokouksissa.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lehto tiedusteli
Vanttauskosken nuorisotilan Vantuksen vuokrasopimuksen
purkamisesta.

9 asia
§ 39

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 19.3.2019 klo 17.00.

10 asia
§ 40

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 6.3.-5.4.2019. Nähtävilläolosta ilmoitetaan
27.2.-5.4. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

11 asia
§ 41

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin iltavirsi 548. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Terttu Lehtola

.

Terttu Luoma-aho

