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18.4.2018

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 17.4.2018 klo 17.00-19.30

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Janne Kaisanlahti
Ville-Pekka Jokela
Raili Kerola
Mirja Mäntymäki
Kimmo Niukkanen
Aino Paananen
Leena Pernu
Asko Peuraniemi
Jukka Vaara
Simo Rahtu

Poissa

1 asia
§ 67

kirkkoherra, pj.
vpj.

Terttu Luoma-aho
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Harriet Urponen
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
viestintäpäällikkö
sihteeri

Pertti Ahokas

jäsen

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 378:1,2,5,6. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja rukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 68

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

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Janne Kaisanlahti ja
Pertti Ahokas.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Janne Kaisanlahti ja
Simo Rahtu.
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3 asia
§ 69

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Simo Rahtu esittää
kysymyksen kohdassa Muut asiat.

4 asia
§ 70

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 21.2.2018 tekemät päätökset
laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6).
Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5 asia
§ 71

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat

Ehdotus, khra / hntoj

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

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

6 asia
§ 72

Kirkon tilastointijärjestelmän toiminta- ja talousraportti tammi-helmikuu 2018
Suomen ev.lut. kirkko otti käyttöön uuden tilastointijärjestelmän vuoden
2017 alusta. Ensimmäinen vuosi on ollut uuden järjestelmän sisäänajoa
seurakunnissa.
Uusi tilastointijärjestelmä mahdollistaa liki reaaliaikaisen tilanteen
toiminnasta ja taloudesta, edellyttäen että seurakunnat noudattavat
tilastotietojen syöttämiseen annettuja ohjeita, esimerkiksi toiminnan
tapahtumat tulee tilastoida 21 päivän kuluessa tapahtumasta.
Oheisena kirkon tilastointijärjestelmän raportti tammi-helmikuulta 2018.
(LIITE 2).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto keskustelee raportista ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

.

2

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 17.4.2018

PÖYTÄKIRJA

5/2018

3

18.4.2018
7 asia
§ 73

Henkisen huollon suunnitelma osana seurakunnan valmiussuunnitelmaa
Rovaniemen seurakunnan valmiussuunnitelman yleinen osa on
hyväksytty kirkkoneuvostossa 13.12.2011, § 185. Valmiussuunnitelma
sisältää yleisen osan sekä 10 toimialasuunnitelmaa.
Valmiussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Suomen Pelastusalan
keskusliiton kanssa.
Kirkkoneuvosto on valtuuttanut valmiuspäällikön hyväksymään 10
toimialasuunnitelmaa, joista yksi on Henkisen huollon suunnitelma
(HeHu).
Oheisena Henkisen huollon suunnitelma (LIITE 3).
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 8 k.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee suunnitelman tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

8 asia
§ 74

Kanttorin viran uudelleen auki julistaminen
Kanttorin virka (B-virka) on ollut haettavana 23.3.2018 päättyneellä
hakuajalla. Virkaa haki yksi ainoa, viran kelpoisuusvaatimukset täyttävä
kanttori.
Kirkkoneuvoston nimeämä viran täyttöä valmisteleva ryhmä katsoo, että
virka tulisi laittaa uudelleen haettavaksi. Virantäytöissä on yleensä
käytäntö, että virka laitetaan toistamiseen haettavaksi, mikäli hakijoita on
vain yksi. Oulun hiippakunta ja myös Rovaniemen seurakunta on
toteuttanut käytäntöä mm. papin virkojen täytössä.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää:
1.julistaa kanttorin viran (B-virka) haettavaksi ajalla 18.4. – 4.5.2018.
Viranhakuilmoitus julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla, kirkon
rekrytointisivulla ja työvoimahallinnon sivustolla sekä ns.
tehosteilmoituksena Kotimaa-lehdessä 26.4.
2. ensimmäisellä hakukierroksella virkaa hakenut huomioidaan toisella
hakukierroksella.

Päätös

Asko Peuraniemi esitti Simo Rahtun kannattamana, että kanttorin virkaa
ei julisteta uudelleen haettavaksi, vaan asia palautetaan
valmistelutyöryhmän valmisteluun.
Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan
esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat kirkkoherran
päätösehdotuksen (kohdat 1 ja 2) kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka
olivat Asko Peuraniemen esityksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin kahdeksan JAA- ääntä ja kolme EI- ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaan kirkkoneuvosto
on hyväksynyt kirkkoherran päätösehdotuksen (kohdat 1 ja 2).
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
.
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9 asia
§ 75

10 asia
§ 76

[Oppilaitostyön pastorin työharjoittelu]

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
(hautaoikeuden haltijaa koskeva asia)
Airi Kouri on tehnyt kirkollisvalituksen Rovaniemen seurakunnan
kirkkoneuvoston oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä 25.1.2018
§ 16. (LIITE 6a). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen seurakunnan
kirkkoneuvostolta lausuntoa valituksen johdosta. Lausuntoa on pyydetty
6.4.2018 mennessä. Hallinto-oikeus on hallintojohtajan pyynnöstä
myöntänyt kirkkoneuvostolle lisäaikaa 18.4.2018 saakka. Lisäksi hallintooikeus pyytää toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen
perusteina olevat asiakirjat.
Lausuntoehdotus on liitteenä.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto antaa asiasta lausunnon Pohjois-Suomen hallintooikeudelle (LIITE 6b) Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.
sekä liittää lausuntoon kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteina
olevat asiakirjat sekä luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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11 asia
§ 77

Norvajärven leirikeskuksen hoitajan rekrytointi

Kirkkoneuvosto 27.2.2018 § 44
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.
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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(11 asia
§ 77

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.

Kirkkoneuvosto 17.4.2018 § 77
Leirikeskuksen hoitajan tehtävää haki määräaikaan mennessä 12
henkilöä (hakemukset liitteenä LIITE 7).
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Valmisteluryhmä päätti kutsua haastatteluun kuusi henkilöä, joista yksi jäi
saapumatta haastatteluun. Haastattelut pidettiin 27. ja 28.3.2018.
Haastatteluryhmän esitys on erillisessä valmistelumuistiossa (LIITE 8).
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k. Muistioon liitettiin nuorisopastori Ari
Jarvan 13.4. toimittama eriävä mielipide.
Ehdotus, hntoj

Norvajärven leirikeskuksen hoitajaksi valitaan Tuovi Kärsämä ja varalle
Anneli Reijonen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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12 asia
§ 78

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 on esitetty liitteessä. (LIITE 9).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto myöntää avustukset käyttövaroistaan liitteessä kerrotulla
tavalla. Hengen Uudistuksen kesäjuhlia koskevassa avustuksessa
periaate on, että lähtijöillä tulee olla 50 %:n omavastuu
kuljetuskustannuksista. Avustussumma 2500,00 on enimmäismäärä, joka
juhlille lähtijöille yhteensä enintään korvataan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

13 asia
§ 79

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
kirkkovaltuusto 21.2.2018, Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen
alueneuvosto 24.1., viranhaltijapäätökset, vk 15/2018 saakka:
hautaustoimen päällikkö, johtava diakonianviranhaltija, vs. lapsityön
pastori, hallintojohtaja, kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

14 asia
§ 80

Muut asiat
Simo Rahtu tiedusteli Pappilantie 52 kiinteistön tulevaisuudesta.

15 asia
§ 81

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 15.5.2018 klo 17.00.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 17.4.2018

PÖYTÄKIRJA

5/2018

8

18.4.2018
16 asia
§ 82

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 25.4.-25.5.2018.
Nähtävilläolosta ilmoitetaan 18.4.-25.5.kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.

17 asia
§ 83

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin 555. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Janne Kaisanlahti

Simo Rahtu

.

