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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 23.1.2018 klo 17.00-20.27

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen, kirkkoherra, pj.
Janne Kaisanlahti, vpj.
Pertti Ahokas
Ville-Pekka Jokela
Raili Kerola
poissa §:n 21 käsittelyn ajan
Mirja Mäntymäki
Kimmo Niukkanen
Aino Paananen
Leena Pernu
Asko Peuraniemi

Poissa

1 asia
§1

Terttu Luoma-aho
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Harriet Urponen
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
viestintäpäällikkö
sihteeri

Jukka Vaara

jäsen

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 310:1,8. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja alkurukoukseen.

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 Pertti Ahokas ja Raili
Kerola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Ahokas ja Mirja
Mäntymäki.
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3 asia
§3

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että esityslistaan
lisätään Lausunto pastori Sanna Kerolan virkavapausanomuksesta ja
Piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta, joka käsitellään esityslistan
viidentenä asiana. Kohdassa Muut asiat kuullaan Janne Kaisanlahden,
Aino Paanasen, Pertti Ahokkaan, Mirja Mäntymäen ja Leena Pernun
asiat.

4 asia
§4

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 13.12.2017 tekemät päätökset
laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6).
Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5 asia
§5

Piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ilmoittaa, että hiippakunnan piispan
virka tulee avoimeksi 1.11.2018 alkaen nykyisen piispan Samuel Salmen
jäädessä eläkkeelle.
Tuomiokapituli on 18.1.2018 määrännyt piispanvaalin toimitettavaksi
Oulun hiippakunnassa siten, että vaalin ensimmäinen kierros käydään
15.8.2018. Mikäli kukaan ehdokkaista ei ole saanut enempää kuin puolet
annetuista äänistä, toinen äänestyskierros käydään 3.9.2018. (LIITE 11).
Piispan vaalin äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita.
Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja
lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla.
Tulevassa piispan vaalissa äänestäjiä on näin ollen yhteensä 1126.
Kirkon vaalijärjestyksen 87 §:n 3 momentin mukaan piispanvaaliin liittyen
kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
maallikkojäsenet valitsevat kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin
kohdassa 5 tarkoitetut maallikkovalitsijat, ja ilmoittaa vaalin tuloksen
tuomiokapitulille ja lääninrovastille. Jokainen seurakunta valitsee ainakin
yhden maallikkovalitsijan. Muut maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien
väkilukujen suhteessa tuomiokapitulin määräämän jaon mukaisesti.
Tällöin seurakuntien väkiluku määräytyy vaalin määräämistä edeltävän
vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaisesti.
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(5 asia
§5

Piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta)
Tuomiokapitulin 18.1.2018 määräämän jaon mukaan Rovaniemen
seurakunnan maallikkovalitsijoiden määrä tulevassa piispan vaalissa on
45.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on
vaalikelpoinen kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
Kirkkovaltuuston kokous on alustavasti sovittu pidettäväksi ke 7.2.2018.
Tarvittaessa on mahdollista siirtää kyseinen kokous pidettäväksi ke
21.2.2018
Ilmoitus valituista maallikkovalitsijoista tulee antaa tuomiokapitulille
28.2.2018 mennessä.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston maallikkojäsenet valitsevat
kokouksessaan 45 maallikkovalitsijaa Oulun hiippakunnan piispanvaaliin
ke 21.2.2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

6 asia
§6

Irtisanoutuminen nuorisosihteerin virasta / Maija Pieskä
Nuorisosihteeri Maija Pieskä on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen
Rovaniemen seurakunnan nuorisosihteerin virasta 1.6.2018 lukien.
(LIITE 1).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto toteaa, että nuorisosihteeri Maija Pieskä irtisanoutuu
Rovaniemen seurakunnan nuorisosihteerin virasta 1.6.2018 lukien.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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7 asia
§7

Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön toimikunta 2017 – 2020 / Rovaniemen
rovastikunnan edustajan nimeäminen

Kirkkoneuvosto 28.2.2017 § 33
Kirkkoneuvosto asettaa nelivuotiskaudeksi 2017-2020 Lapin seurakuntien
kehitysvammaisten hengellisen työn asiantuntijaelimeksi 8-jäseninen
toimikunnan, johon kuuluvat Kemin - Tornion, Rovaniemen ja Lapin
rovastikuntien diakonia- ja kasvatustyöstä vastaavat viranhaltijat sekä
edustajat Rovaniemen ja Kemin seurakunnista, Tornion seurakunnasta,
Kolpeneen palvelukeskuksen ky:stä ja Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:stä.
Kullekin edustajalle nimetään henkilökohtainen varajäsen.
Valmistelua varten on pyydetty ao. tahoilta esityksiä, jotka käyvät ilmi
päätösehdotuksesta.
Ehdotus, khra

Lapin seurakuntien kehitysvammaisten hengellisen työn toimikuntaan nimetään
vuosiksi 2017-2020 seuraavat henkilöt ottaen huomioon, että KL 25:10a §:n
mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kemin - Tornion rovastikunta
* Matti Salminen
varalla Tapio Karjula
Rovaniemen rovastikunta
* Marjatta Orava

varalla Pentti Kallioranta

Lapin rovastikunta
* Mauno Hepola

varalla Anja Karhula

Rovaniemen seurakunta
*Mirva Suni

varalla Markku Kukkonen

Kemin seurakunta
* Aulikki Henttonen

varalla Ilona Pääkkölä

Tornion seurakunta
* Toini Pieskä

varalla Ritva Eskola

Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
* Matti Väliahdet
varalla Sirpa Sintonen
Kolpeneen palvelukeskus
* Harry Luomaranta
Päätös

varalla Minna Halme

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkoneuvosto 23.1.2018 § 7
Marjatta Orava on jäänyt pois Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön
toimikunnasta.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto nimeää Marjatta Oravan tilalle Lapin seurakuntien
kehitysvammaistyön toimikuntaan Rovaniemen rovastikunnan
edustajaksi Eeva Kantolan, toimikauden eli vuoden 2020 loppuun
saakka.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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8 asia
§8

Viranhoitomääräyksen pyytäminen pastori Kaija-Liisa Keräselle
Pastori Kaija-Liisa Keränen on toiminut vs. seurakuntapastorina 1.9.2017
alkaen. Keränen on sijaistanut kappalaisena toimivaa srk-pastori Aki
Hätistä. Viranhoitomääräys ulottuu 28.2.2018 saakka.
Näköpiirissä on, että avoinna olevien pappisvirkojen täyttö tulee
ulottumaan kesäkuun 2018 alkuun saakka.
Avoinna olevat / avoimeksi tulevat virat:
-keskikaupungin kappalaisen virka (joko kappalaisen tai srk-pastorin
virkana)
-yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virka (avoin 1.3.alkaen)
-lapsityön pastorin virka (nykyinen viranhaltija siirtymässä
sairaalasielunhoitoon)
Tulevaan kevääseen saakka on siis tarvetta pappistyövoimalle siihen
saakka, kunnes virat on saatu täytettyä.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori
Kaija-Liisa Keräselle viranhoitomääräyksen vs. seurakuntapastoriksi
ajalle 1.3.2018 - 31.5.2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

9 asia
§9

Viranhoitomääräyksen pyytäminen pastori Aki Hätiselle
Seurakuntapastori Aki Hätinen on toiminut vt. kappalaisena 1.9.2017
alkaen. Hätinen on hoitanut avoimena olevaa kappalaisen virkaa
(Keskikaupunki). Viranhoitomääräys ulottuu 28.2.2018 saakka.
Näköpiirissä on, että avoinna olevien pappisvirkojen täyttö tulee
ulottumaan kesäkuun 2018 alkuun saakka.
Avoinna olevat / avoimeksi tulevat virat:
-keskikaupungin kappalaisen virka (joko kappalaisen tai srk-pastorin
virkana)
-yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virka (avoin 1.3.alkaen)
-lapsityön pastorin virka (nykyinen viranhaltija siirtymässä
sairaalasielunhoitoon)
Tulevaan kevääseen saakka on siis tarvetta pappistyövoimalle siihen
saakka, kunnes virat on saatu täytettyä.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori
Aki Hätiselle viranhoitomääräyksen vt. kappalaiseksi ajalle 1.3.2018 31.5.2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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10 asia
§ 10

Seurakunnan varhaisiän musiikinopettajan viran perustaminen
Seurakunta on järjestänyt lapsille ja perheille musiikkileikkikoulutoimintaa
(kirkkomuskari) syksystä 2008 lähtien. Vuoden 2017 loppuun saakka
toimintaa on toteutettu syys- ja kevätlukukaudella määräaikaisen (osaaikaisuus) varhaisiän musiikinopettajan sekä vakituisen lastenohjaajan
voimin.
Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt 13.12.2017
vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteydessä
määrärahan kirkkomusiikin työalalle lasten kirkkomuskaritoimintaan
kokoaikaisen työntekijän palkkaamiseksi vuoden 2018 alusta lukien.
Kirkkomuskaritoiminta kuuluu hengellisen kasvatustyön piiriin.
Kirkkoherra, johtava kanttori ja hallintojohtaja ovat keskustelleet
perustettavan kokoaikaisen työsuhteen muodosta, vaihtoehtoina virka tai
työsuhde.
Keskusteluissa on päädytty siihen, että työajaton hengellisen työn virka
antaisi joustavimmat mahdollisuudet yhtäältä kirkkomuskarin toiminnan
hoitamiseen kevät- ja syyslukukausina. Toisaalta kesäkautena, jolloin
kirkkomuskaritoimintaa ei ole, voi viran luontevana osana olla lasten
kesäkerhojen, leirien (rippikoulut, lastenleirit) musiikkityötä. Lisäksi
tehtäviin kuuluisi soveltuvissa määrin kanttorin tehtävien hoito.
Mikäli tehtävä määritetään työajalliseksi toimeksi, se merkitsee
esimiesportaassa enemmän hallinnollista työtä mm. työajan suunnittelun,
seurannan ja erityistilanteiden vaatimien järjestelyiden vuoksi.
Esimerkiksi leiritoiminnassa virka on käytännöllisen joustava työajan ja
vapaa-ajan suhteen.
Oheisena tehtävänkuvaus. (LIITE 2).
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n 1 momentin 5-kohdan mukaan uuden viran
perustamista koskevaan kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen
vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän
kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa kirkkomusiikin
työalalle varhaisiän musiikinopettajan viran.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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11 asia
§ 11

Kappalaisen viran (Keskikaupunki) muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
Keskikaupungin alueella toimii kaksi pappia, aluekappalainen ja
kappalainen.
Keväällä 2017 kappalaisen virka oli täytettävänä, mutta lopputulos
kahden hakukierroksen jälkeen oli se, ettei virkaa täytetty.
Kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuustossa nousi esiin kysymys,
voidaanko ko. kappalaisen virka muuttaa seurakuntapastorin viraksi.
Huomattava on myös, että ko. viran muuttamisesta keskusteltiin jo
organisaatiouudistuksen valmisteluvaiheessa 2013 - 2014.
Mainituissa keskusteluissa muutoksen perusteluina on nähty se, että
seurakuntapastorin virkaan löytyisi runsaammin hakijoita kuin
kappalaisen virkaan. Seurakuntapastorin virkaa voivat hakea myös
teologian maisterit, jolloin virka on mahdollista täyttää pappisvihkimyksen
kautta. Lisäksi viran täyttäminen hoituu kaikkiaan nopeammin kuin
kappalaisen viran täyttäminen.
Kirkkoherra on lähettänyt 4.12.2017 asiasta kyselyn Keskikaupungin
alueneuvostolle ja papistolle. Kyselyssä pyydettiin esittämään perusteltu
ratkaisu kahden vaihtoehdon välillä.
Vaihtoehdot:
1)
Keskikaupungin alueen kappalaisen virka tulee säilyttää
nykyisellään.
2)
Keskikaupungin alueen kappalaisen virka tulee muuttaa
seurakuntapastorin viraksi.
Keskikaupungin alueneuvosto ehdottaa yksimielisesti ko. viran
muuttamista seurakuntapastorin viraksi. Perusteluina esitetään, että
muutos mahdollistaa monipuolisemman hakijajoukon, lisäksi ratkaisu
selkeyttää hallintoa.
Papistolta tuli neljä vastausta, joista kahdessa kannatettiin viran
muuttamista, yksi vastaaja toivoi nykyisellään säilyttämistä ja yksi
vastaaja, ottamatta kantaa, katsoi valinnan riippuvan viran
tehtävänkuvasta.
Rovaniemen seurakunnassa on seitsemän kappalaisen virkaa: neljä
aluekappalaista, yhteisen seurakuntatyön kappalainen sekä kaksi alueilla
(Keskikaupunki ja Saarenkylä-Nammankylät) toimivaa kappalaista.
Yleensä kappalaisten virat perustuvat joko esimiestehtäviin tai
muuten vaativiin erityisvastuisiin (esim. työalat).
Aluekappalaisten virkoihin on liitetty esimiestehtäviä sekä erityisvastuita.
Sama koskee yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virkaa.
Kahden muun kappalaisen (Keskikaupunki ja Saarenkylä-NammankylätYläkemijoki) virat ilmentävät pitkälle seurakuntapastorin perustehtäviä,
joiden lisäksi toimitaan jonkin työalan tukena (esim. oppilaitostyö) tai
vastataan seurakunta-alueen säännöllisestä tai projektiluontoisista
tehtävistä. Näihin kappalaisen virkoihin ei liity esimiesvastuita.
.
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(11 asia
§ 11

Kappalaisen viran (Keskikaupunki) muuttaminen seurakuntapastorin viraksi)
Seurakuntapastorin virkaan nähden hieman paremmin palkattu
kappalaisen virka voidaan nähdä virkana, jossa viranhoitaja pysyy
pitempään kuin seurakuntapastorin virassa, josta pastoraalitutkinnon
kautta tähdätään kappalaisen virkaan. Lisäksi on huomattava, että
kappalaisen virkaan valittavalla on käytännössä takanaan useamman
vuoden työkokemus. Toisaalta kappalaisen virasta pyritään
kirkkoherraksi.
On syytä huomata, että mahdollisen kappalaisen viran muuttamisen
jälkeen seurakuntaan jää edelleen kuusi kappalaisen virkaa.
Mikäli nyt ko. kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi,
myös Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alueen toisen kappalaisen
virka (tullessaan avoimeksi) tulee muuttaa seurakuntapastorin viraksi.
Kahden kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
merkitsee sitä, että kullakin seurakunta-alueella olisi samanlainen
rakenne: aluekappalainen ja seurakuntapastori(t). Järjestelyllä myös
esimiesjärjestelmät selkiytyisivät. Organisaatiouudistuksessa edellytetty
seuranta ja arviointi tulee näiltä osin huomioiduksi.
Kaikkiaan edellä oleva huomioiden voidaan nähdä perustelluksi
kappalaisen viran (Keskikaupunki) muuttaminen seurakuntapastorin
viraksi. Oheisena tehtävänkuvaus seurakuntapastorin virasta (LIITE 3).
Kirkkolain mukaan 9 luvun 3 §:n 1 momentin 5-kohdan mukaan uuden
viran perustamista koskevaan kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen
vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän
kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virka
(Keskikaupungin alue) muutetaan seurakuntapastorin viraksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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12 asia
§ 12

Määräalan myyminen Oikaraisista / Kirkkoherranvirkatalo 698-401-24-75
Juho ja Satu Koivula ovat hyväksyneet Rovaniemen seurakunnan
kirkkoneuvoston kokouksessaan 31.10.2017 §:n 4 kohdalla asettaman
hinnan 18,2 ha:n määräalasta Rovaniemen kaupungin Korkalon kylässä
sijaitsevalta Kirkkoherranvirkatalo –nimiseltä tilalta (kiinteistötunnus 698401-24-75).
Määräala on ollut Rovaniemen seurakunnan omistuksessa
metsätalouskäytössä ja sen metsätaloudellisesta arvosta on arviokirja.
Määräala myydään maatalousmaaksi.
(LIITE 4).
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan kirkkovaltuuston päätös,
joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n 1 momentin 4-kohdan mukaan kiinteän
omaisuuden luovuttamista koskevaan kirkkovaltuuston päätöksen
tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kauppakirjan,
jolla Rovaniemen seurakunta myy Juho ja Satu Koivulalle 18,2 ha:n
määräalan tilalta Kirkkoherranvirkatalo 698-401-24-75 ja alistaa
päätöksensä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

13 asia
§ 13

Käyttöoikeussopimus Kerokumpu –nimisellä tilalla
Mika Kuusimäki on lähestynyt seurakuntaa sähköpostillaan 29.11.2017.
Viestissään hän ilmoittaa haluavansa siivota seurakunnan omistamalla
Kerokumpu –nimisellä tilalla (kiinteistötunnus 698-403-12-13) rantoja
pajukosta sekä jätepuusta. Ko. tilalla sijaitsee seurakunnan omistama
Paaniemen maja. Lisäksi hän ilmoittaa haluavansa vuokrata osan rantaalueesta tyttäriensä kesäaikaista liiketoimintaa varten
kajakkiretkien järjestämiseksi. (LIITE 5).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto antaa Mika Kuusimäelle luvan
1. raivata hänen omalla kustannuksellaan karttaliitteessä alueelta 1 ja 2
pajukkoa sekä jätepuuta
2. raivaustöitä vastaan käyttää karttaliitteessä aluetta 2 kajakkiretkien
järjestämiseen. Käyttöoikeus koskee aikaa 1.4.-30.9.2018. Mahdollisesta
jatkosta päätetään kesän 2018 kokemusten perusteella. Alueelle ei saa
tehdä rakennelmia.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 23.1.2018

PÖYTÄKIRJA

1/2018

10

25.1.2018
14 asia
§ 14

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019-31.12.2021
Lapin seurakunnat ovat tehneet monissa asioissa yhteistyötä. Inarin,
Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän, Tornion sekä Utsjoen
seurakuntien osalta pitkään on jatkunut yhteistyö sähkön hankinnan
suhteen. Nykyinen kolmevuotinen sähkönhankintasopimus on voimassa
vuoden 2018 loppuun.
Yllä mainitut seurakunnat sekä Rovaniemen seurakunnan omistamat
kiinteistöyhtiöt Pappilantie 52 sekä Keltakangas (jäljempänä
sähkönhankintaryhmä) ovat syksyllä 2017 pidetyissä neuvotteluissa
ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa sähkönhankintayhteistyötä.
Sähkönhankintaryhmä on yhteishankintaa varten
sähkönhankintakonsultin Enegia Oy:n toimesta pyytänyt tarjousta sähkön
oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan
sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja
marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy
sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.
Hinnan määräytyminen
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin
voimassaolevan kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä
hinnankiinnityksistä.
Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n
termiinimarkkinoilla määriteltyjä systeemituotteita ENOM, ENOQ ja
ENOYR ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy
kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä
aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella (best ask),
toimeksiannon perusteella tai edellisen päivän päätöskurssista.
Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko futuuri tai
forward tuotetta.
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan
Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään
myös spot-hinnan mukaan (tuntispot tai kk keskiarvo) joko täysin tai
osittain. Systeemi ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää
viidessä (5) erässä.
Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset
1.
KSS Energia Oy
2.
Energia Myynti Suomi Oy
3.
Keravan Energia Oy
4.
Oulun Sähkönmyynti Oy
5.
Turku Energia Sähkönmyynti
6.
Imatran Seudun Sähkö Oy
7.
Porvoon Energia Oy
8.
Vaasan Sähkö Oy
9.
Kuopion Energia Oy
Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
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Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019-31.12.2021)
Valintaperusteet
Tarjousvertailussa ENOYR –marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä
hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla.
Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 €/MWh
korkeampi kuin vuosituotteen marginaali. Marginaalitarjouksen tuli olla
samansuuruinen koko sopimusjaksolle.
Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.
Suositus valittavasta toimittajasta
Enegian suositus sähköntoimittajaksi on Energia Myynti Suomi Oy:n sen
tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet
huomioiden. (LIITE 6).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosiksi 2019-2021 sähkönhankintaryhmälle
Enegia Oy:n suositteleman sähköntoimittajan, Energia Myynti Suomi
Oy:n.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

15 asia
§ 15

Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitseminen
Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018.
KVJ 2:4.1
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan.
KL 24:19.1
Seurakuntavaalien toimittamista varten kirkkovaltuusto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Rovaniemen seurakunnassa on väkimäärästä johtuen valittu jäseniä
enemmän kuin neljä ja tämä on havaittu toimivaksi käytännöksi.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1.Valitsee vaalilautakuntaan kirkkoherran lisäksi seitsemän jäsentä, joista
yksi on hallintojohtaja
2. Valitsee jonkun kahdeksasta jäsenestä puheenjohtajaksi.
3. Valitsee vaalilautakuntaan kahdeksan varajäsentä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 23.1.2018

PÖYTÄKIRJA

1/2018

12

25.1.2018
16 asia
§ 16

Oikaisuvaatimus hautaustoimen päällikön päätöksestä 753/2017 /Airi Kouri
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Hautaustoimen päällikkö 31.10.2017 § 753
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 12.12.2017 § 82
Kirkkoneuvosto 23.1.2018 § 16
---

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto hylkää Airi Kourin oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

17 asia
§ 17

Valmisteluryhmä määräaikaisen sairaalasielunhoitajan viran täyttämiseksi
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.12.2017 julistaa haettavaksi
määräaikaisen (2018-2019) sairaalasielunhoitajan viran. Virka on
haettavana 26.1.2018 klo 15.00 päättyvällä ajalla.
Tuomiokapituli tulee pyytämään perusteltua ehdotusta hakijoiden
asettamisesta toivottuun järjestykseen sijoille 1-3.
Tavoitteena on, että tuomiokapituli voisi antaa viranhoitomääräyksen
istunnossaan 27.2.2018.
Valmistelutyöryhmän järjestämään haastattelutilanteeseen voivat
osallistua myös kirkkoneuvoston ja palvelutyön johtokunnan jäsenet sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajat.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyöryhmään palvelutyön johtokunnan
puheenjohtaja Asko Peuraniemen, sielunhoitotyön vastaavan pastori
Lauri Kinnusen sekä kirkkoherra Kari Yliräisäsen. Lisäksi
kirkkoneuvosto nimeää työryhmään kaksi kirkkoneuvoston jäsentä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että valmistelutyöryhmään nimetään seuraavat:
palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja Asko Peuraniemi, sielunhoitotyön
vastaavan pastori Lauri Kinnunen, kirkkoherra Kari Yliräisänen sekä
kirkkoneuvoston jäsenet Pertti Ahokas ja Raili Kerola.

18 asia
§ 18

Kirkkovaltuuston työjärjestys / valtuustoaloite
Valtuustoaloitteessaan 8.11.2017 Matti Henttunen esittää, että
kirkkovaltuuston esityslistassa valtuutettujen aloitteet esiteltäisiin
esityslistan alkupuolella, jotta valtuutetut tietäisivät odottaa kyseistä
aloitetta.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että sen työjärjestykseen
lisätään omaksi kohdakseen kohta ”valtuustoaloitteet”. Esityslistassa
kyseinen kohta sijoitetaan esityslistan loppupuolelle ennen kohtaa ”Muut
asiat”.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Ilmoitusasia
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 21.11.2017 § 46
Määräaikaisen seurakuntapastorin viran täyttäminen / Rovaniemen
seurakunta / pastori Noora Tikkala. (LIITE 10).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

20 asia
§ 20

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
kirkkovaltuusto 13.12.2017, hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta
12.12.2017, hautaustoimen päällikkö vko 1, johtava diakonianviranhaltija
52-3, lapsityön pastori 50-51, nuorisopastori 51, hallintojohtaja 51-2,
johtava kanttori 52, kirkkoherra 51-3, talouspäällikkö 51-1.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

21 asia
§ 21

Lausunto pastori Sanna Kerolan virkavapausanomuksesta
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 18.1.2018
viranhoitomääräyksen lapsityön pastori Sanna Kerolalle Rovaniemen
seurakunnan sairaalasielunhoitajan virkaan 1.2.2018 lähtien.
Sanna Kerola hakee virkavapautta ajalle 1.2. – 31.7.2018, koska
viranhakuilmoituksessa edellytettiin kuuden kuukauden mittaista
koeaikaa. (LIITE 12).
Tuomiokapitulin käytäntönä on pyytää kirkkoneuvoston lausunto pappien
yli kaksi kuukautta kestäville virkavapausanomuksille.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto puoltaa Sanna Kerolan virkavapautta ajalle 1.2.31.7.2018.

Päätös

Kirkkoneuvoston jäsen Raili Kerola poistui kokouksesta esteellisenä
tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Muut asiat
Janne Kaisanlahti tiedusteli
-Korkalovaaran keittopäivätarvikkeiden hankkimisesta ja rahaliikenteestä
-ja henkilötietoja sisältävien pöytäkirjojen ja päätösten julkaisemisesta
verkkosivuilla.
Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen vastasi, että kaikkia rahankäyttöohjeita
on tarkennettu tilintarkastajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.
Hallintojohtajan selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän yksityisyyteen
liittyviä päätöksiä ei julkaista verkkosivuilla.
Aino Paananen tiedusteli uusien työntekijöiden esittäytymisestä
kirkkoneuvostolle.
Pertti Ahokas toivoi jouluseimen rakentamista matkailijoita varten ja
radiotyöryhmän perustamista.
Leena Pernu toi terveiset Povarin kämpän saunan rakentamistalkoista ja
esitti kiitokset työhön osallistuneille.
Mirja Mäntymäki toivoi, että seurakunta pyrkisi kohtaamaan matkailijoita
Napapiirillä. Hän tiedusteli myös mahdollisuudesta pitää kirkkoa avoinna
jatkuvasti.

23 asia
§ 23

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 27.2.2018, seuraava
kirkkovaltuuston kokous pidetään 21.2.2018.

24 asia
§ 24

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 31.1.-2.3.2018. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 24.1.-2.3.
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
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§ 25

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin virsi 548.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Pertti Ahokas

Mirja Mäntymäki
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