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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 27.2.2018 klo 17.00-19.36

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Pertti Ahokas
Ville-Pekka Jokela
Raili Kerola
Mirja Mäntymäki
Kimmo Niukkanen
Aino Paananen
Leena Pernu
Asko Peuraniemi
Enni Kinnunen

Poissa

kirkkoherra, pj.

varajäsen

Terttu Luoma-aho
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Harriet Urponen
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
viestintäpäällikkö
sihteeri

Janne Kaisanlahti
Jukka Vaara

varapuheenjohtaja
jäsen

Asian 4 kohdalla kirkkoneuvosto kuuli sielunhoitotyön vastaavaa,
sairaalapastori Lauri Kinnusta.
1 asia
§ 36

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 438:1,3,5. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja alkurukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 37

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

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Aino Paananen ja
Leena Pernu.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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3 asia
§ 38

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että esityslistan
kohta 6 siirretään asiaksi 4 ja kohdassa Muut asiat käsitellään
Oppilaitostyön pastorin anomus yhteisötyökoulutukseen liittyvästä
työharjoittelusta Israelissa.

4 asia
§ 39

Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sairaalasielunhoitajan
määräaikaisen viran täytöstä 2018-2019
Rovaniemen seurakunnan yksi sairaalasielunhoitajan virka on ollut
täytettynä määräaikaisena 31.12.2017 saakka. Määräaikaisuus on ollut
kytkettynä Lapin sairaanhoitopiirin yksiköiden järjestelysuunnitelmiin.
Näillä näkymin on tieto, että LSHP:ssä mahdolliset muutosjärjestelyt
toteutuisivat seuraavan viiden vuoden kuluessa.
Virka on päätetty jatkaa määräaikaisena vuodet 2018-2019.
Kokouksessaan 19.12.2017 kirkkoneuvosto päätti täyttää viran julkisella
ilmoittautumismenettelyllä tuomiokapitulin kautta. Samalla kirkkoneuvosto
nimesi virantäyttöä valmistelemaan työryhmän: Pertti Ahokas, Raili
Kerola, Asko Peuraniemi, Lauri Kinnunen ja Kari Yliräisänen.
Tuomiokapitulin virantäyttöilmoituksessa todetaan:
Rovaniemen seurakunnassa on avoinna sairaalasielunhoitajan
määräaikainen virka ajalle 1.1.2018–31.12.2019. Virka täytetään
sopimuksen mukaan.
Sairaalasielunhoidon tuntemus sekä alaan liittyvä muu soveltuva koulutus
tai työkokemus voidaan katsoa eduksi. Viran palkkaus määräytyy
vaativuusryhmän 602 mukaisesti. Virka edellyttää suomen kielen
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.
Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Teologian maisterit otetaan virantäytössä huomioon.
Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin
26.1.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Määräaikaan mennessä tuli 23 hakemusta. (LIITE 1, tuomiokapitulin
lausuntopyyntö, virantäyttöilmoitus, hakijayhteenveto, hakemukset ja
CV:t). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
Hakijoissa oli kolme pastoria, 18 teologian maisteria. Kahdella hakijoista
ei ollut hakuajan päättyessä vaadittua TM-tutkintoa ja yksi hakijoista ei
ollut kirkon jäsen hakuajan päättyessä. Kolmea viime mainittua ei
huomioitu valmisteluprosessissa.
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(4 asia
§ 39

Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sairaalasielunhoitajan
määräaikaisen viran täytöstä 2018-2019)
Valmistelutyöryhmä päätti, huomioiden hakuilmoituksen maininnan
”sairaalasielunhoidon tuntemus ja alaan liittyvä muu soveltuva koulutus
tai työkokemus voidaan katsoa eduksi”, kutsua haastatteluun seitsemän
hakijaa: TM Kimmo Enckellin, TM Kaiju Neiglickin, pastori Pirjo
Parviaisen, TM Jenni Pihajoen, TM Minna Savolan, pastori Susanna
Sirviön ja TM Oscar Toivasen.
Valmistelutyöryhmä kokoontui viisi kertaa. Valmisteluryhmän tavoitteena
oli asettaa hakijat tuomiokapitulin vaatimaan perusteltuun järjestykseen
1-3. Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen järjestyksestä. Kolme jäsentä
ehdottaa ensimmäiselle sijalle TM Kimmo Enckelliä, kaksi jäsentä pastori
Susanna Sirviötä. Ehdotuksissa muille sijoille tuli enemmän hajontaa.
(LIITE 2 valmisteluryhmän muistio). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
(LIITE 3 sairaalapappien toimittamat suositukset). Salassa pidettävä. JulkL
(621/1999) 24.1. §:n 29 k.

Määräaikainen sairaalasielunhoitajan virka on päätetty täyttää
määräaikaisena vuodet 2018-2019. Ratkaisulla taataan
sairaalasielunhoitotyöhön vakiintumista ja pitkäjänteistä jatkuvuutta
työntekijöiden vaihtumisten jälkeen.
Virantäytössä on huomioitava seurakunnan tarve täyttää virka heti
vuoden 2018 alusta. Virka pyrittiin täyttämään syksyllä 2017 sisäisen
haun kautta, jotta viranhoitaja saataisiin heti vuoden alusta, koska
sairaalasielunhoidossa oli syksyn 2017 ajan vain kaksi työntekijää.
Sisäinen hakumenettely ei johtanut ratkaisuun.
Haastatelluista kuusi (Enckell, Neiglick, Parviainen, Pihajoki, Savola ja
Toivanen) olivat valmiita ottamaan viran vastaan viimeistään 1.4. alkaen.
Sirviö piti itselleen todennäköisimpänä vaihtoehtona vuodenvaihdetta
2018-2019.
Sairaalasielunhoito on erityisosaamista vaativa työ, joka samalla
edellyttää työntekijältä sisäistä motivoituneisuutta ja kykyä henkiseen ja
hengelliseen auttamistyöhön moni-ilmeisessä sairaalaympäristössä.
Päätösehdotuksessa on huomioitu hakijoiden koulutus ja työkokemus.
Eduksi on katsottu hakuilmoituksessa ilmaistu ”sairaalasielunhoidon
tuntemus, alaan liittyvä muu soveltuva koulutus tai työkokemus”.
Kokonaisuudessa on huomioitu myös haastattelut.
Viranhoitoon liittyvästä erityiskoulutuksesta päätetään erikseen.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostoa antamaan
perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella sairaalasielunhoidon virkaan
kiinnostuksensa ilmaisseista. Seurakuntaa pyydetään asettamaan
lausunnossa 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo
heitä tehtävään.
Palvelutyön johtokunnan (15.2.2018) lausunto syntyi äänestyksen
tuloksena. Johtokunta ehdottaa äänin 4-2 hakijoiden järjestykseksi
esittelijä Lauri Kinnusen ehdotuksen mukaisesti: 1) Kimmo Enckell, 2)
Jenni Pihajoki.
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(4 asia
§ 39

Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sairaalasielunhoitajan
määräaikaisen viran täytöstä 2018-2019)
Pertti Ahokkaan ja Asko Peuraniemen kannattamassa vastaesityksessä
järjestys on: 1) Susanna Sirviö, 2) Kaiju Neiglick.
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 21.2.2018 § 29 päätti palauttaa asian
äänin 7-4 uudelleen käsiteltäväksi kirkkoneuvoston kokouksessa
27.2.2018. Ko. kokoukseen kutsutaan kuultavaksi sielunhoitotyön
vastaava, sairaalapastori Lauri Kinnunen.

Ehdotus, khra

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että Rovaniemen seurakunnan
määräaikaista sairaalasielunhoitajan virkaa täytettäessä hakijoiden
järjestys on 1. Kaiju Neiglick, 2. Kimmo Enckell, 3. Jenni Pihajoki.

Päätös

Ennen päätöksentekoa kirkkoneuvosto kuuli sielunhoitotyön vastaavaa,
sairaalapastori Lauri Kinnusta.
Asko Peuraniemi esitti Pertti Ahokkaan kannattamana, että määräaikaista
sairaalasielunhoitajan virkaa täytettäessä hakijoiden järjestys on 1.
Susanna Sirviö, 2. Jenni Pihajoki, 3. Kaiju Neiglick.
Kimmo Niukkanen esitti Aino Paanasen kannattamana, että
määräaikaista sairaalasielunhoitajan virkaa täytettäessä hakijoiden
järjestys on 1. Kimmo Enckell, 2. Jenni Pihajoki, 3. Kaiju Neiglick.
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys. Ensin
äänestetään Asko Peuraniemen ja Kimmo Niukkasen ehdotuksista,
koska ne poikkeavat käsittelyn pohjana olevasta ehdotuksesta.
Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat Asko Peuraniemen esityksen
kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Kimmo Niukkasen esityksen
kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme JAAääntä ja seitsemän EI- ääntä, yksi jäsen poissa. Puheenjohtaja totesi,
että ensimmäisen äänestyksen on voittanut Kimmo Niukkasen esitys.
Seuraavaksi äänestettiin käsittelyn pohjana olevasta kirkkoherran
päätösehdotuksesta ja ensimmäisen äänestyksen voittaneesta Kimmo
Niukkasen ehdotuksesta. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan
esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat kirkkoherran
päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Kimmo
Niukkasen esityksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin neljä JAA- ääntä, neljä EI- ääntä ja kaksi tyhjää ääntä, yksi
jäsen poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen mukaisesti
puheenjohtajan äänen ratkaistessa kirkkoneuvosto on hyväksynyt
kirkkoherran päätösehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Pertti Ahokas ja Asko Peuraniemi jättivät asiaan eriävän mielipiteensä
(LIITE).
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5 asia
§ 40

Valmistelutyöryhmä kappalaisen viran (yhteinen seurakuntatyö) täyttämiseksi
Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka (yhteinen seurakuntatyö) on
ollut haettavana 20.2.2018 päättyneellä hakuajalla.
Virkaa on määräaikaan mennessä hakenut neljä pappia: vt. kappalainen
Aki Hätinen, oppilaitostyön pastori Heini Kesti, kappalainen Topi
Litendahl sekä seurakuntapastori Emmi Korpi.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli arvioi hakijoiden kelpoisuuden, jonka
jälkeen viran täyttämisprosessi siirtyy seurakunnan valmisteltavaksi.
Suunnitelmana on, että kirkkovaltuusto suorittaa vaalin viran
täyttämiseksi kokouksessaan 30.5.2018.
Viranhoitomääräyksen virkaan antaa Oulun hippakunnan tuomiokapituli.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto nimeää valmistelutyöryhmän, johon nimetään kirkkoherra
Kari Yliräisänen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Terttu Luoma-aho,
julistustyön johtokunnan puheenjohtaja Heikki Salo, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Janne Kaisanlahti sekä kaksi kirkkoneuvoston tai
julistustyön johtokunnan jäsentä.
Hakijoiden haastattelutilanteeseen voivat osallistua kirkkoneuvoston sekä
julistustyön johtokunnan jäsenet.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra
Kari Yliräisänen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Terttu Luoma-aho,
julistustyön johtokunnan puheenjohtaja Heikki Salo, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Janne Kaisanlahti sekä Leena Pernu ja Hilkka KotilaMartti.
Hakijoiden haastattelutilanteeseen voivat osallistua kirkkoneuvoston sekä
julistustyön johtokunnan jäsenet.
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6 asia
§ 41

Kanttorin viran (B-virka) julistaminen haettavaksi
Kanttori Riikka Haapamäki on irtisanoutunut Rovaniemen seurakunnan
kanttorin virasta 1.3.2018 lukien. Kanttorin virka (B-virka) tulee näin ollen
avoimeksi.
Kirkkomusiikin virka- ja muutoinkin työvoimatilanne edellyttää, että virkoja
on syytä täyttää ripeästi työvoimatilanteen vakiinnuttamiseksi.
Tavoitteena on, että kirkkoneuvosto voisi suorittaa valinnan
kokouksessaan 17.4.2018.
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6
kuukauden koeaikaa.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Viranhakijoiden kelpoisuusarviointiin käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.
Kanttorin perustehtävien ohella, viranhoidon painopisteenä on
Tuomaskuoron johtaminen ja Tuomasmessujen musiikillinen vastuu sekä
urkuosaaminen (soitto, huolto ja viritys).
Viran täytön valmistelua varten on käytäntönä nimetä työryhmä.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa kanttorin viran (B-virka) haettavaksi ajalla 1.3. – 23.3.2018.
Viranhakuilmoitus julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla, kirkon
rekrytointisivulla ja työvoimahallinnon sivustolla sekä 8.3. ilmestyvässä
Kotimaa-lehdessä.
2. nimetä valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat Heikki Salo, Kari
Yliräisänen ja Sari Alakulppi ja Raili Kerola sekä kaksi kirkkoneuvoston
nimeämää jäsentä.
3. että, haastattelutilanteeseen voivat osallistua kirkkoneuvoston ja
julistustyön johtokunnan jäsenet.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1. ja 3.
Kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat Heikki Salo,
Kari Yliräisänen, Sari Alakulppi, Raili Kerola ja Mirja Mäntymäki sekä
Ville-Pekka Jokela.
Kirkkoneuvosto päätti, että haastattelutilanteeseen voi osallistua myös
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Terttu Luoma-aho.
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7 asia
§ 42

Diakonian keittopäivän tarpeet
Korkalovaaran diakoniakorttelitoimikunta järjestää keskiviikkoisin
”keittopäivän” Korkalovaaran kappelilla. Keittopäivässä käy noin 100-130
ruokailijaa säännöllisesti. Keittopäiväihmiset ovat toivoneet, että
kappelille järjestettäisiin keittiöön toinen uuni, joka mahdollistaisi myös
laatikkoruokien valmistamisen keittopäivässä kävijöille. Nykyisen uunin
kapasiteetti ei mahdollista laatikkoruokien valmistamista em.
ruokailijamäärälle. Mikäli Korkalovaaraan toinen uuni hankittaisiin se
mahdollistaisi myös muiden isompien tilaisuuksien yhteydessä ruoan
valmistamisen paikan päällä.
Korkalovaaran kappelin keittiötilaan ja keittopäivätarkoitukseen sopivan
kiertoilmauunin hankintahinta on 4.570,96 euroa asennuksineen ja
rahteineen.
Kyseisen uunin hankintaa ei ole erikseen budjetoitu vuodelle 2018.
Kirkkoneuvostolle on varattu käyttövaroja vuodelle 2018 yhteensä 18.000
euroa.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto päättää käyttövaroistaan hankkia Korkalovaaran
kappelille kiertoilmauunin n. 4.570,96 eurolla.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

8 asia
§ 43

Tuula Erolan irtisanoutuminen
Norvajärven leirikeskuksen hoitaja Tuula Erola irtisanoutuu tehtävästä
1.10.2018 lukien. (LIITE 4). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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9 asia
§ 44

Norvajärven leirikeskuksen hoitajan rekrytointi
Norvajärven leirikeskuksessa työskentelee tällä hetkellä leirikeskuksen
hoitaja, keittäjä ja kiinteistönhoitaja. Lisäksi kesäaikoina leirikeskuksessa
on ollut toinen keittäjä ja keittiöapulainen.
Leirikeskuksessa yöpymisiä vuosittain on noin 6000-6500 ja
päiväkävijöitä keskimäärin vuodessa noin 1300. Leirikeskuksen
täyttöaste on n. 20-22 % koko kapasiteetista.
Leirikeskuksen käyttö ympärivuorokautisena majoitustilana vaatii
työskentelyä vähintään kahdessa vuorossa, joten henkilökuntamäärän
vähentäminen tältä osin ei ole leirikeskustoiminnan järjestämisen
kannalta mahdollista.
Leirikeskuksen hoitajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu varausten ja
tarjousten hoitaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, töiden ja työvuorojen
organisointi, muut lähiesimiestyöt sekä leirikeskustoiminnan
kehittäminen, ruokahuollosta ja siisteydestä vastaaminen ja näihin
tehtäviin osallistuminen. Tehtävänkuva liitteenä. (LIITE 5).
Leirikeskuksen hoitajan työaika määräytyy 2 viikon jaksotyöajan mukaan
(77 h 30 min/2 vkoa).
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 501
mukaisesti ja sen määrä on 2.203,61 euroa. Peruspalkan lisäksi
maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista
palkanosaa. Se on enintään 15 % peruspalkasta. Tehtävä täytetään
28.5.2018 alkaen. Työsuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Ajalla 28.5.-3.7.2018 tehtävään valitun on tarkoitus saada
riittävä perehdytys tehtävään.
Tehtävään valittavan toivotaan olevan asiakaspalveluhenkinen sekä
omaavan riittävästi kokemusta vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Lisäksi
tehtävään valittavalla tulee olla tehtävään soveltuva ravintola- tai
keittiöalan koulutus, esim. suurtalouskokin ammattitutkinto.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto päättää
1.Norvajärven leirikeskukseen hoitajan työsuhteen täyttämisestä
28.5.2018 alkaen. Hakuaika alkaa 28.2.2018 ja päättyy 16.3.2018.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja tehtävään
valitun on ennen tehtävän vastaanottamista annettava todistus
terveydentilastaan. Työnhakuilmoitus julkaistaan työvoimahallinnon ja
kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan omilla nettisivuilla.
Työnhakuilmoituksen ns. tehosteilmoitus julkaistaan lauantaina 3.3.2018
ilmestyvässä Uusi Rovaniemi-lehdessä.
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§ 44

Norvajärven leirikeskuksen hoitajan rekrytointi)
2. valmisteluryhmän asettamisesta. Valmisteluryhmään nimetään
hallintojohtaja, hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja
Simo Rahtu sekä käyttäjien edustajana nuorisopastori Ari Jarva.
Kirkkoneuvosto nimeää tarpeen mukaan ryhmään 1-2 jäsentä.
Kirkkoneuvoston jäsenet voivat tulla seuraamaan haastattelua erikseen
ilmoitettavana ajankohtana.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdan 1.
Valmisteluryhmään nimetään hallintojohtaja, hauta- ja kiinteistötoimen
johtokunnan puheenjohtaja Simo Rahtu sekä käyttäjien edustajana
nuorisopastori Ari Jarva ja kirkkoneuvoston edustajina Kimmo Niukkanen
ja Pertti Ahokas.
Kirkkoneuvoston jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat voivat tulla
seuraamaan haastattelua erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

10 asia
§ 45

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2020
Kirkon pääsopijajärjestöt ovat sopineet uuden virka- ja
työehtosopimuksen ajalle 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuksen
allekirjoituspöytäkirja liitteenä (LIITE 6).
Sopimus on ns. yleisen linjan mukainen. Seurakunnan palkka-asiamies ja
palkanlaskenta huolehtivat sopimuksen toimeenpanemisesta.
Sopimus sisältää myös seurakuntakohtaisen ylintä johtoa koskevan
paikallisen järjestelyerän 1.4.2018 lukien. Järjestelyerän suuruus on 1,6
% J- ja K-hinnoitteluryhmien viranhaltijoiden peruspalkoista.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto
1.merkitsee kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020
allekirjoituspöytäkirjan tiedokseen.
2. perustaa työryhmän valmistelemaan ylintä johtoa (kirkkoherra ja
hallintojohtaja) koskevan vuoden 2018 järjestelyerän toimeenpanoa
varten. Työryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja.

Päätös

Kirkkoneuvosto
1.merkitsi tiedokseen kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 20182020 allekirjoituspöytäkirjan tiedokseen.
2. perusti työryhmän valmistelemaan ylintä johtoa (kirkkoherra ja
hallintojohtaja) koskevan vuoden 2018 järjestelyerän toimeenpanoa
varten. Työryhmään kuuluvat Terttu Luoma-aho, Aino Paananen
ja puheenjohtajana Janne Kaisanlahti.
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11 asia
§ 46

Ilmoitusasia
Elina Rask-Litendahl (vs. lapsityön pastorina) ja Juho Rinne
(vt. nuorisosihteerinä) kutsutaan Pääskyn lehtiryhmään siihen saakka,
kunnes mainitut virat on täytetty, kuitenkin enintään vuoden 2018
loppuun saakka.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

12 asia
§ 47

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
palvelutyön johtokunta 15.2., julistustyön johtokunta 29.1.,
viranhaltijapäätökset, vk 8/2018 saakka.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

13 asia
§ 48

Oppilaitostyön pastorin anomus yhteisötyökoulutukseen liittyvästä
työharjoittelusta Israelissa
Oppilaitostyön pastori Heini Kesti anoo mahdollisuutta suorittaa hänelle
hyväksytyn (KN 31.10.2017 § 138) ja Kirkkohallituksen järjestämän
Yhteisötyön erityiskoulutukseen liittyvää erillistä työyhteisöharjoitteluosaa
Israelin Tel Avivissa Immanuel Church-yhteisön palveluksessa ajalla
16.4. -23.5.2018. (LIITE 7).
Koulutus on valinnainen osa Kestille v. 2015 hyväksyttyä ja
käynnistynyttä Oppilaitostyön erikoistumiskoulutusta.
Anomuksen mukaan työharjoittelun kesto on kaikkiaan 38 päivää. Kesti
toivoo, että harjoittelu voisi tapahtua työajalla. Lisäksi hän toivoo matkaavustusta 800 €. Matka- ja asumiskustannusten on arvioitu olevan
kaikkiaan noin 2500 €, jotka kuuluvat harjoittelijan kustannettaviin.
Harjoittelutyöstä ei tule korvauksia, mutta Immanuel Church tarjoaa
käytännön tukea ja työnohjausta.
Sopimus harjoittelusta toteutuu Lähetysyhdistys Kylväjän kautta, jonka
kaksi työntekijää myös toimii ko. yhteisössä. Heistä Juha-Pekka
Rissanen toimii Kestin yhteyshenkilönä. (LIITE 8).
Kesti katsoo, että harjoittelu auttaa hahmottamaan seurakunnan
johtamista erilaisista taustoista tulevien ihmisten parissa sekä ihmisten
tavoittamista monikulttuurisessa ja ristiriitaisessakin ympäristössä.
Kokonaisuutena työ ja ympäristö poikkeavat suomalaisesta
työympäristöstä.
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§ 48

Oppilaitostyön pastorin anomus yhteisötyökoulutukseen liittyvästä
työharjoittelusta Israelissa)
Oppilaitostyön erityiskoulutuksen kokonaisuuteen ovat kuuluneet/
kuuluvat moduulit:
Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät (2015)
Yhteisöllinen viestintä ja verkosto-osaaminen (2015)
Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset, kaksi eri osiota (2016)
Muualla töissä –kokemuksellinen työelämäjakso. YTEK/V Yhteisötyön
erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, orientaatio (2018)
Muualla töissä –kokemuksellinen työelämäjakso. YTEK/V Yhteisötyön
erityiskoulutuksen valinnainen moduuli työelämäjakso 1 kk (kevät 2018),
lisäksi palautepalaveri 2 päivää (2018).
Kirkkoneuvoston hyväksymissä koulutussuunnitelmassa edellä mainitut
opintomoduulit on hyväksytty erillisinä osina ilman mainintaa
kirkkoneuvoston linjaamasta 1800 euron määrärahakatosta /
koulutuskokonaisuus.
Kaikkiaan määrärahaa on hyväksyttynä 2800 €. Ennen nyt anottua
työharjoittelujaksoa erikoistumiskoulutukseen on käytetty 2020 € sekä
palkallisia koulutuspäiviä 15. Yhtä koulutuskokonaisuutta kohden
palkallisten koulutuspäivien maksimimäärä on 21 päivää. Sääntönä on,
että yli menevään osaan tulee käyttää omaa aikaa (lomapäiviä tai
palkatonta virkavapaata). Tälle vuodelle YTEK/Vkoulutuskokonaisuuteen on hyväksytty oppilaitostyön pastorin
koulutussuunnitelmassa 900 €, josta on käytetty YTEK-V koulutustilanteen (24.1.2018) kuluihin 352 €.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto hyväksyy oppilaitostyön pastorille YTEK/V Yhteistyön
erityiskoulutuksen työelämäjakson harjoitteluosan 38 päivää
suoritettavaksi Israelin Tel Avivissa Immanuel Church-yhteisön
palveluksessa ajalla 16.4. -23.5.2018 seuraavasti:
- palkallisina koulutuspäivinä 6 päivää, loput omalla ajalla (loma /
palkaton virkavapaa)
- korvaa kuitteja vastaan matka-, asumiskuluja tai vaihtoehtoisesti
päivärahoja yhteensä 548 €
Kirkkoneuvostolle annetaan raportti työharjoittelujaksosta.

Päätös

14 asia
§ 49

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 20.3.2018 klo 17.00.
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15 asia
§ 50

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 7.3.-6.4.2018. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 28.2.-6.4.
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

16 asia
§ 51

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin virsi 548. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Aino Paananen

Leena Pernu

.

