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25.4.2019

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 23.4.2019 klo 17.00-20.45

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
§ 61

kirkkoherra, pj., poissa §:n 77 käsittelyn ajan
varapj. puheenjohtaja §:ssä 77
poissa §:n 67 käsittelyn ajan

poissa §:n 67 käsittelyn ajan

Pekka Lehto
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj., poissa §:n 67 käsittelyn
ajan

Antti Jääskeläinen
Pasi Kokko
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja, poissa §:n 77 käsittelyn ajan
vt. viestintäpäällikkö
sihteeri

-

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 104. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja rukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 62

Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Jari Paksuniemi ja
Asko Peuraniemi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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3 asia
§ 63

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat kuullaan Asko Peuraniemen, Simo Rahtun ja Terttu Luomaahon asiat sekä käsitellään salassa pidettävä asia.

4 asia
§ 64

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat

Ehdotus, khra / hntoj

Kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden
lomajärjestyksen liitteen mukaan. (LIITE 1).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5 asia
§ 65

Määräaikaisen projektisihteerin viran täyttö
Rovaniemen seurakunnassa on ollut haettavana Kirkko HR-kautta
määräaikainen projektisihteerin virka ajalle 1.5.2019-31.1.2020.
Projektisihteerin tehtävänä suunnitella, valmistella ja toteuttaa
projektityönä alueellisen keskusrekisterin perustaminen Rovaniemen
seurakuntaan kirkkohallituksen laatiman ohjeistuksen mukaisesti.
Tehtävänä on myös perehtyä Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherranviraston toimistonhoitajan tehtäviin ja tarvittaessa toimia
toimistonhoitajan sijaisena.
Hakuilmoituksessa on myös todettu, että mikäli projektityö jatkuu
31.1.2020 jälkeen, projektisihteerin viran tehtävää jatketaan,
lisäksi siihen liitetään silloin toimistonhoitajan viran tehtävät (vt).
Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva AMK –tasoinen
tutkinto. Tehtävän hoito edellyttää hyviä neuvottelu- ja
vuorovaikutustaitoja. Kirkollisen väestökirjanpidon ja seurakuntahallinnon
tunteminen luetaan eduksi. Valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.
Virkaa haki 17.3.2019 päättyneellä hakuajalla yhteensä 12 hakijaa: Jana
Alaiso, Esa Kaitila, Julia Korkiakoski, Jari-Pekka Martikainen, Päivi
Rissanen, Maria Ritatörmä, Henna Sipola, ja Eija Virtanen sekä Eini
Koivuranta, Oona Löytänen, Paula Niemelä, Taru-Leena Viitamäki.
(LIITE 2). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
Kirkkoneuvoston asettama valmistelutyöryhmä Terttu Luoma-aho, Jari
Paksuniemi, Antti Jääskeläinen ja Kari Yliräisänen esittää yksimielisesti,
että määräaikaiseen projektityöntekijän virkaan valitaan oikeustradenomi
Päivi Rissanen ja varalle it-tradenomi Paula Niemelä. (LIITE 3). Salassa
pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Ehdotus, khra

Määräaikaiseen projektityöntekijän virkaan valitaan oikeustradenomi
Päivi Rissanen ja varalle it-tradenomi Paula Niemelä.
Virassa sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 23.4.2019

PÖYTÄKIRJA

4/2019

3

25.4.2019
6 asia
§ 66

Lapsityön pastorin viran täyttäminen
Kappalainen Elina Rask-Litendahl on hoitanut Rovaniemen seurakunnan
lapsityön pastorin virkaa kirkkoherran sopimalla pappien sisäisen
työnjaon määräyksellä 1.2.2018 alkaen, koska virassa aiemmin toiminut
pastori Sanna Kerola valittiin sairaalasielunhoitajan virkaan. RaskLitendahlin tehtävämuutos on saatettu tuomiokapitulin tietoon.
Rask-Litendahlin tehtäviä Saaren-Nammankylien alueella on hoitanut
tuomiokapitulin antamalla viranhoitomääräyksellä seurakuntapastori Tiina
Jeskanen 1.5.2018 alkaen.
Lapsityön pastorin virka on syytä täyttää vakituisesti.
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (KL 6 §10).
Laki mahdollistaa virkasuhteeseen ottamisen myös ilman julkista
hakumenettelyä tietyillä edellytyksillä (KL 6 § 11 ja 38).
KL 6 § 11
Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen
määräajaksi;
2) taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanottu viranhaltija otetaan toiseen
virkasuhteeseen;
3) 36 §:ssä tarkoitettu virkasuhde tarjotaan osa-aikaiselle viranhaltijalle;
4) 38 §:ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen;
5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen
aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot
hakuajan päättyessä täyttänyt hakija;
6) muun työnantajan palveluksessa oleva henkilö otetaan virkasuhteeseen 39
§:ssä tarkoitetun toiminnan siirtämisen yhteydessä; tai
7) menettelyyn on muu erityisen painava syy.
KL 6 § 38
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:
1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu
ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy
ja hänen varsinainen palkkansa ei alene;
2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai
3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon
suostumuksensa.
Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa
tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kappalainen Rask-Litendahl on hoitanut lapsityön pastorin virkaa vs/vt:nä
tähän mennessä 1 vuotta 2 kk.
Kappalainen Rask-Litendahl voidaan siirtää vakituisesti hoitamaan
lapsityön pastorin virkaa kirkkolain 6 §11 mom1 kohdan 4 sekä §38
mom1 kohtien 1 ja 2 perusteella. Rask-Litendahl on antanut siirtoon
kirjallisen suostumuksensa. (LIITE 4). Muutoksen mukaisen
viranhoitomääräyksen seurakuntapastoriksi lapsityöhön antaa
tuomiokapituli, jonka jälkeen Rask-Litendahlin on irtisanouduttava
kappalaisen virasta.
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(6 asia
§ 66

Lapsityön pastorin viran täyttäminen)
Kirkkovaltuusto (21.2.2018 § 7) muuttaessaan Keskikaupungin
seurakunta-alueen toisen kappalaisen viran seurakuntapastorin viraksi,
hyväksyi linjauksen, jonka mukaan Saaren-Nammankylien alueen toisen
kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi viranhaltijan
vaihtumisen yhteydessä, jolloin seurakunta-alueiden pappisvirkojen
rakenteet ovat yhtenevät.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että
kappalainen Elina Rask-Litendahl siirretään Rovaniemen seurakunnan
lapsityön pastorin virkaan 1.6.2019 alkaen ilman julkista hakumenettelyä
(KL 6 § 11 mom1 kohta 4 ja 6 § 38 mom1 kohdat 1 ja 2).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

7 asia
§ 67

Avustusanomukset
Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää
ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Kirkkoneuvosto on
myöntänyt käyttövaroistaan seurakuntatyötä tukeville hankkeille
avustuksia, jotka käsitellään kaksi kertaa vuodessa.
Saapuneet avustusanomukset sekä ehdotukset avustuksiksi ovat
esitettynä liitteessä. (LIITE 5).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto myöntää avustukset liitteessä kerrotulla tavalla.
Liitteeseen on lisätty Hengen Uudistuksen kesäjuhlia koskeva
avustusanomus.

Muutettu ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto myöntää avustukset käyttövaroistaan liitteessä kerrotulla
tavalla. Hengen Uudistuksen kesäjuhlien avustuksessa periaate on, että
yhden linja-auton kustannuksista Lempäälään ja takaisin Rovaniemelle
korvataan 50 %. Korvaus suoritetaan suoraan bussiyhtiölle laskua
vastaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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8 asia
§ 68

Matkustusohje
Rovaniemen seurakunnan nykyinen matkustusohje on monelta osin
vanhentunut ja se on syytä päivittää.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden matkustusohjeen. (LIITE 6).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

9 asia
§ 69

Tietosuojavastaava
Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan tietosuojapolitiikan
kokouksessaan 5.2.2019 § 19.
Rovaniemen seurakunnan tietosuojavastaavana on toiminut Oulun
hiippakunnan yhteinen tietosuojavastaava Kristiina Harju-autti 28.2.2019
saakka.
Joulukuussa 2018 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ilmoitti, että se ei
enää jatkossa tarjoa kyseistä palvelua.
Rovaniemen seurakunta on selvitellyt tietosuojavastaava-asiaa Lapin ITalueen seurakuntien puolesta ja maaliskuussa 2019 on 16 seurakunnan
puolesta solmittu sopimus LapIT Oy:n kanssa ajalle 1.3.2019-31.8.2019.
Tietosuojavastaavana tuona aikana toimii LapIT:n erityisasiantuntija
Pauliina Mulari. Tietosuojavastaavan palveluista aiheutuvat kustannukset
jaetaan seurakuntien kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa
(LIITE 7).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

10 asia
§ 70

Talouskatsaus vuoden 2019 tammi-maaliskuun ajalta
Rovaniemen seurakunnan tammi-maaliskuun aikana tilikausi on ollut
954.458 euroa ylijäämäinen (410.795 vuonna 2018). Tulokseen vaikuttaa
merkittävästi Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n osakekannan kaupasta
kirjattu 582.251 euron myyntivoitto.
Kirkollisverotulot ovat olleet laskussa 1,1 %. Kolmen ensimmäisen
kuukauden kirkollisverokertymä on ollut 2.619 M€ (2.649) M€. Vuosikate
1.065 M€ (0.537 M€).
Ohessa tammi-maaliskuun alustavat tulos- ja rahoituslaskelmat (LIITE 8).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee tammi-maaliskuun tulos- ja rahoituslaskelmat
tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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Kirkkoneuvosto piti tauon klo 18.36-18.48.
11 asia
§ 71

Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n kauppa
Rovaniemen seurakunta on myynyt 22.3.2019 toteutetulla kaupalla
Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n koko osakekannan JP-Asunnot Oy:lle.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kauppakirjan kokouksessaan 19.3.2019 §
56.
Kiinteistö Oy Pappilantie 52 omistaa kerrostalon, joka sijaitsee
osoitteessa Pappilantie 52 Rovaniemi, on 25 asuinhuoneistoa, 2
myymälähuoneistoa, 4 autotallia, 2 askarteluhuonetta, saunaosaston
sekä kuivaus- ja mankelihuoneet.
Osakekannan kauppahinta oli 830.000 euroa. Asukkaiden
vuokrasopimukset siirtyivät kaupan mukana sellaisinaan.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n
kauppa on toteutunut kauppakirjan ehtojen mukaisesti ja kauppahinta on
maksettu seurakunnan tilille.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

12 asia
§ 72

Metsähakkuut Jouttiselässä
Seurakunnan metsäsuunnitelma vuosiksi 2017-2026 on hyväksytty
kirkkovaltuustossa 7.12.2016 § 37.
Metsäsuunnitelman mukaisesti vuosille 2018-2019 ajoittuvat hakkuut
Jouttiselän suunnalla, tilalla Kirkkoherranvirkatalo 698-401-24-75, on
kilpailutettu Otso Metsäpalveluiden toimesta vuonna 2018. Kilpailutuksen
perusteella hakkuista on tehty sopimus Vaaran metsä Oy:n kanssa.
Uudistus- ja harvennushakkuut Jouttiselässä on nyt saatu päätökseen.
Mittaustodistuksen mukaisesti puunkorjuu oli 5.666 m3 ja hakkuutulo
arvonlisäveroineen 126.865 euroa.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

13 asia
§ 73

Hotelli Vuontispirtin tilanteesta
Rovaniemen seurakunta omistaa 20 kpl Vuontispirtti Oy:n osaketta, mikä
on 8,03 % yhtiön osakekannasta.
Ohessa katsaus Hotelli Vuontispirtti Oy:n tilanteeseen. (LIITE 9).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee Hotelli Vuontispirtti Oy:n tilannekatsauksen
tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 23.4.2019

PÖYTÄKIRJA

4/2019

25.4.2019
14 asia
§ 74

Metsästysvuokrasopimukset
Rovaniemen seurakunta on vuokrannut maa-alueitaan paikallisille
metsästysseuroille hirven- ja muun riistan metsästykseen. Vastikkeeksi
on sovittu joko hirvenlihaa käytettäväksi diakonian keittopäivillä tai
rahavastike. Vuokrasopimukset ovat olleet voimassa aina viisi
vuotta kerrallaan. Nykyiset vuokrasopimukset ovat umpeutuneet
31.3.2019.
Vuokrasopimusten laadinnassa on käytetty kirkkoneuvoston v. 2003
hyväksymiä periaatteita. (LIITE 10).
Vuokrasopimukset ovat kattaneet seuraavat alueet:
Ala-Ounasjoen erästäjät:
Maalais-Viirinkangas 7:146
Oinaanvaara
7:147
Kirkkoherran
24:73
virkatalo
Eskon puumerkki
34:23
Uusi honkaoja
168:1
Kaukon erämiehet:
Kirkkoherranvirkatalo 24:75
Almala
24:77

9,89 ha
16,20 ha
75,89 ha
23,00 ha
39,55 ha

670 ha
446 ha

Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura
Kirkkoherranvirkatalo 24:75
250,00 ha
Honkaoja
225:2
84,52 ha
Norvan erä:
Paavola

75:10

Sierijärven metsästysseura:
Kirkkoherranvirkatalo 24:75
Almala
24:77

128,0470 ha
1066 ha
275 ha

Välijoen Riistamiehet ry on 7.1.2019 tehnyt anomuksen koskien
Sierijärven metsästysseuralla vuokralla olleita maita. Asiasta on
neuvoteltu seurakunnan johdolla seurojen edustajien
välillä ja kompromissiehdotus pitää sisällään maiden jaon karttaliitteen
mukaan. (LIITE 11). Sopimuskaudeksi esitetään kahta vuotta.
Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto hyväksyy muut metsästysvuokrasopimukset kaudelle
1.4.2019-31.3.2024 paitsi Sierijärven Metsästysseuran ja Välijoen
Riistamiehien kanssa sopimuskausi on 1.4.2019-31.3.2021.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi muut metsästysvuokrasopimukset kaudelle
1.4.2019-31.3.2024.
Päätösehdotuksesta poiketen Asko Peuraniemi Terttu Luoma-ahon
kannattamana jätti ehdotuksen: kirkkoneuvosto hyväksyy metsästysvuokrasopimuksen seuraavasti: punainen alue 24:75 kuuluu 2 vuodeksi
Välijoen riistamiehille ja keltaiset alueet Sierijärven metsästysseuralle.
Sopimuskausi on 1.4.2019-31.3.2021. (karttaliite).
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(14 asia
§ 74

Metsästysvuokrasopimukset)
Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan
esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat hallintojohtajan
päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Asko
Peuraniemen esityksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin yhdeksän JAA – ääntä ja kaksi EI – ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaan kirkkoneuvosto
on hyväksynyt myös muilta osin hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

15 asia
§ 75

Ilmoitusasia
Papiston vapaa-aikasuunnitelma kesäkuulta syyskuulle 2019. (LIITE 12).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvoston merkitsee tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

16 asia
§ 76

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
viranhaltijapäätökset vk 16 saakka:
hautaustoimen päällikkö, lapsityön pastori, nuorisopastori,
kiinteistöpäällikkö, johtava diakonianviranhaltija, johtava kanttori,
kirkkoherra ja hallintojohtaja.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

17 asia
§ 77

Salassa pidettävä asia
JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.

(erillinen pöytäkirja).
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18 asia
§ 78

Muut asiat
Asko Peuraniemi tiedusteli kirkon ja seurakuntakeskuksen alueen
viherrakentamisesta sekä mahdollisesta yhteistoiminnasta kaupungin
kanssa Nivavaaran-Napapiirin alueelle rakennettavassa
monitoimitalossa.
Terttu Luoma-aho kertoi kiitosterveiset Ilkka Puhakan tilaisuudesta, sekä
tiedusteli rukouskoordinaattorista ja kappalainen Anne Lehmuksen
läksiäisistä.
Simo Rahtu tiedusteli sukututkimusten toiveesta kuvata kirkonkirjoja.
Maarit Simoska esitti kysymyksen seurakunnan ja yrittäjän järjestämistä
soppatykkitapahtumista.

19 asia
§ 79

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 21.5.2019 klo 17.00.

20 asia
§ 80

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 30.4.-31.5.2019.
Nähtävilläolosta ilmoitetaan 24.4.-31.5.kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.

21 asia
§ 81

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin iltavirsi 552.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Raili Kerola
puheenjohtaja § 77

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Jari Paksuniemi
.

Asko Peuraniemi

