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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 12.6.2018 klo 17.00-19.26

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Janne Kaisanlahti
Raili Kerola
Mirja Mäntymäki
Kimmo Niukkanen
Leena Pernu
Asko Peuraniemi
Jukka Vaara
Simo Rahtu
Raimo Miettunen
Laura Ylinampa

Poissa

1 asia
§ 97

kirkkoherra, pj.
vpj.

varajäsen (Ahokas)
varajäsen (Jokela)
varajäsen (Paananen)

Terttu Luoma-aho
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Harriet Urponen
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
viestintäpäällikkö
sihteeri

Pertti Ahokas
Ville-Pekka Jokela
Aino Paananen

jäsen
jäsen
jäsen

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 151:1-6,10 ja hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja alkurukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 98

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

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Raili Kerola ja Mirja
Mäntymäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mirja Mäntymäki ja
Laura Ylinampa.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 12.6.2018

PÖYTÄKIRJA

7/2018

13.6.2018

3 asia
§ 99

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat Simo Rahtu esittää kysymyksen ja viestintäpäällikkö Harriet
Urponen pyytää kirkkoneuvoston palautteet ja kommentit Rovaniemen
seurakunnan viestintäohjelman luonnoksesta.

4 asia
§ 100

Kolehtisuunnitelma 1.7.-31.12.2018
Kirkkojärjestys edellyttää, että kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Kolehtisuunnitelmassa otetaan huomioon seurakunnan
keskeisten työmuotojen ja kristillisten yhdistysten ja
järjestöjen anomukset saada tukea hengelliseen toimintaansa.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto vahvistaa päiväjumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman
ajalle 1.7.-31.12.2018. (LIITE 1). Kirkkoherra valvoo suunnitelman
noudattamista. Hänellä on perustellusta syystä oikeus hyväksyä muutos
kolehtisuunnitelmaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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5 asia
§ 101

Nuorisosihteerin viran täyttäminen
Rovaniemen seurakunnan nuorisosihteerin virka on ollut haettavana
13.4.2018 päättyneellä hakuajalla.
Kirkkoneuvosto on määritellyt viran painopisteiksi:
- seurakunnan rippikoulujen koordinointi ja organisointi
- nuorisotyön tiimin asioiden valmistelu nuorisopapin kanssa
- rippikoulu- ja nuoristyön tiedotuksesta vastaaminen
- nuorisotiimin esimiestehtävät nuorisopapin poissa ollessa
Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon
nuorisotyönohjaajan tutkinto. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy
vaativuusryhmän 503 mukaisesti ja virkasuhteen alussa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja
rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Virkaa hakivat Hanna Laiho, Merita Orell-Kiviniemi, Tuula Peura-Salmela,
Juho Rinne, Kate Suopajärvi sekä Tiia Viiri. (LIITE 2). Salassa pidettävä.
JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Kirkkoneuvoston nimeämä valmistelutyöryhmä Pertti Ahokas, Ari Jarva,
Leena Pernu, Laura Ylinampa ja Kari Yliräisänen totesi kokouksessaan
18.5. päteviksi hakijoiksi kaikki muut paitsi Tiia Viirin, jolla ei ollut virkaan
vaadittavaa piispainkokouksen hyväksymää kirkon nuorisotyönohjaajan
tutkintoa.
Valmistelutyöryhmä kutsui 24.5. pidettyyn haastatteluun, Laihon, OrellKiviniemen, Peura-Salmelan, Rinteen sekä Suopajärven.
Peura-Salmela ei saapunut haastatteluun.
Valmistelutyöryhmän jäsen Ahokas oli estynyt haastattelukokouksesta.
Valmistelutyöryhmän jäsenet Jarva, Pernu, Ylinampa ja Yliräisänen
ehdottavat, että virkaan valitaan Merita Orell-Kiviniemi. (LIITE 3) Salassa
pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.

Kasvatustyön johtokunnan lausunto (11.6. kokous) tuotiin
kirkkoneuvoston kokoukseen. Kasvatustyön johtokunta ehdottaa virkaan
Merita Orell-Kiviniemeä.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää, että Rovaniemen seurakunnan nuorisosihteerin
virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja, TaM Merita Orell-Kiviniemi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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6 asia
§ 102

Kanttorin viran täyttäminen
Rovaniemen seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä
kanttorin virka (B-virka) on ollut kirkkoneuvoston päätöksillä haettavana
kaksi kertaa 23.3. ja 4.5.2018 päättyneillä hakuajoilla.
Ensimmäisellä hakuajalla virkaa haki Timo Perkkiö. Toisella hakuajalla
hakemuksensa jättivät myös Kalle Ristolainen sekä Joona Saraste.
(LIITE 4). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.
Kirkkoneuvosto on määritellyt viran painopisteiksi kanttorin
perustehtävien lisäksi Tuomaskuoron johtamisen ja Tuomasmessujen
musiikillisen vastuun sekä urkuosaamisen (soitto, huolto ja viritys).
Lisäksi hakuilmoituksessa painotettiin sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja,
vahvaa tiimiyhteistyökykyä, valmiuksia työn kehittämiseen työympäristö
huomioiden ja omaan ammatilliseen uusiutumiseen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukaisesti. Valitun tulee ennen viran
vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä
rikosrekisteriote.
Kirkkoneuvoston nimeämä valmistelutyöryhmä Heikki Salo, Raili Kerola,
Mirja Mäntymäki, Ville-Pekka Jokela, Sari Alakulppi ja Kari Yliräisänen
kokoontui kolme kertaa: 26.3.(hakupaperit ja ehdotus kirkkoneuvostolle
toisesta hakukierroksesta), 7.5. (hakupaperit ja kaikkien hakijoiden
kutsuminen näyte- ja haastattelutilaisuuteen) ja 17.5.(näytteet ja
haastattelut).
Näytetehtäviin kuuluivat (yhteensä 30 min) osiot:
- soitto ja laulu (vapaavalintainen urkuteos)
- ennalta valmistettu virsi, johon oma alkusoitto sekä kaksi säkeistöä
laulaen ja soittaen
- ”prima vista” - virsi, johon alkusoitto ja kaksi säkeistöä laulaen ja soittaen
uruilla tai pianolla
- vapaavalintaista musisointia/osaamisen esittelyä, esim. toinen
instrumentti, runonlausunta tms.)
- kuoronjohtaminen (30 minuuttia aikaisemmin annettu laulu
Tuomasmessuohjelmistosta, sen harjoittaminen kuorolle ja lopuksi esitys,
pianolla vapaasti sointumerkeistä säestäen). Harjoituskuorona
Tuomaskuoron laulajia.
Valmistelutyöryhmä ehdottaa, että kanttorin virkaan valitaan Joona
Saraste (LIITE 5). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
Liitteenä (LIITE 5b) lausunto, Teija Tuukkanen, kanttoreiden koulutus- ja
kelpoisuusasioiden asiantuntija, kirkkohallitus. Salassa pidettävä. JulkL (621/1999)
24.1. §:n 29 k.

Julistustyön johtokunta 4.6.2018 lausuntonaan ehdottaa, että virkaan
valitaan musiikin maisteri Joona Saraste.
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(6 asia
§ 102

Kanttorin viran täyttäminen)

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää, että Rovaniemen seurakunnan ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan musiikin
maisteri Joona Saraste.

Päätös

Päätösehdotuksesta poiketen Laura Ylinampa esitti Jukka Vaaran
kannattamana Kalle Ristolaisen valitsemista varalle.
Henkilön varalle valitsemisesta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat
kirkkoherran päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat
henkilön varalle valitsemisen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin kaksi JAA- ääntä ja yhdeksän EI- ääntä,
yhteensä 11. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaan
kirkkoneuvosto valitsee myös henkilön varalle. Äänestysluettelo on
pöytäkirjan liitteenä.
Rovaniemen seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän
kanttorin viran täyttämiseksi suoritettiin suljettu lippuäänestys, mm. Janne
Kaisanlahden vaatimuksesta.
Vaalissa äänet jakaantuivat seuraavasti:
Joona Saraste
8 ääntä
Timo Perkkiö
3 ääntä
yhteensä 11 ääntä
Seuraavaksi suoritettiin vaali henkilön varalle valitsemiseksi. Suljettua
lippuäänestystä vaati mm. Janne Kaisanlahti.
Vaalissa äänet jakaantuivat seuraavasti:
Timo Perkkiö
7 ääntä
Kalle Ristolainen
3 ääntä
yhteensä 10 ääntä, yksi tyhjä.
Puheenjohtaja totesi, että suoritettujen vaalien mukaan Rovaniemen
seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin
virkaan on valittu Joona Saraste ja varalle on valittu Timo Perkkiö.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 12.6.2018

PÖYTÄKIRJA

7/2018

6

13.6.2018
7 asia
§ 103

Rovaniemen seurakunnan hallinnoima alueellinen keskusrekisterihanke
Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut marraskuussa 2015
(kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015), että kirkonkirjojen pito toteutetaan
tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä, joita kussakin
hiippakunnassa olisi 2-4.
Oulun hiippakunnan alueella keskusrekistereiden organisoitumista on
työstänyt työryhmä, johon ovat kuuluneet tuomiokapitulista lainoppinut
asessori Mari Aalto, Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja
Veijo Koivula sekä Kemin seurakunnan kirkkoherra Markku Korpela.
Työryhmä suoritti kevättalvella 2016 kirkonkirjojenpidon
peruskartoituksen seurakunnissa kyselylomakkeella.
Työryhmä kutsui asiasta kiinnostuneet seurakunnat koolle Ouluun (1.9. ja
8.12.2016) keskustelemaan asiasta. Kokoontumissa kävi ilmi, että
Kokkolan seurakuntayhtymä oli perustamassa ja 1.1.2017 lähtien
käynnistänyt yhtymän seurakunnille alueellisen keskusrekisterin.
Todennäköisesti Kokkolan palveluihin liittyy sen lähialueen muita
seurakuntia. Lisäksi muutamat seurakunnat Oulun ympäristöstä ja osin
Lapin alueelta olivat kiinnostuneita yhteistyöstä Oulun
seurakuntayhtymän keskusrekisterin kanssa.
Rovaniemen seurakunta on ilmoittanut edellä kerrotuissa tilanteissa
valmiudestaan perustaa alueellinen keskusrekisteri palvelemaan Lapin
alueen seurakuntia. Asia tuotiin esiin myös Rovaniemen
piispantarkastuksessa lokakuulla 2016 sekä tuomiokapitulin järjestämillä
Hiippakunnan johtamisen päivillä (31.1.-1.2.2017) Kuusamossa.
Rovaniemen seurakunta lähetti 2.2.2018 it-alueen seurakunnille
alustavan kyselyn seurakunnan halukkuudesta liittyä mahdolliseen
Rovaniemelle perustettavaan keskusrekisteriin.
Vastausten perusteella Enontekiön, Muonion, Pelkosenniemen, Posion,
Sallan ja Ylitornion seurakunnat olisivat valmiita liittymään Rovaniemen
seurakunnan keskusrekisteriin, osa kylläkin vain hajautetun mallin
mukaisesti. Osa seurakunnista (Pello, Keminmaa ja Tervola) on liittynyt
Oulun keskusrekisteriin. Iso osa ei oikeastaan ole vielä päättänyt mitä
tehdä. Osittain seurakuntien vastauksissa heijastuu se, että seurakuntien
kirkkoherranvirastoissa on vielä hyvässä työiässä olevaa henkilöstöä,
joka halutaan omassa virastossa säilyttää.
Kirkkohallitus on antanut ohjeen keskusrekisterin perustamisen
toimenpiteistä ja vaiheista (LIITE 6). Kyseisen ohjeen mukaan 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.
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(7 asia
§ 103

Rovaniemen seurakunnan hallinnoima alueellinen keskusrekisterihanke)

Oheisessa taulukossa on kuvattu Rovaniemen seurakunnan
kirkkoherranviraston työmäärien kehittymistä vuosina 2015-2017

kastetut
vihityt
kuolleet
aviol. esteiden tutkinnat
sukuselvitykset/virkatodistukset
sukututkimuksia
rippikoululaiset ja konfirmoidut
tilojen/henkilöiden varaukset
kirkolliset tiedotteet

Ehdotus, khra/hntoj

2017

2016

2015

479
290
457
122
3366/180
30
550
9009
52

509
274
459
127
3422/200
30
518
15000
52

525
250
453
132
3196/200
30
600
15000
52

Kirkkoneuvosto päättää, että Rovaniemen seurakunta jatkaa yhteisen
keskusrekisterin perustamisen toimenpiteitä keskitetyn mallin pohjalta.
Kirkkoneuvosto saattaa asian tiedoksi Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille.

Päätös
8 asia
§ 104

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Toiminta ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2018 talousarvion muuttaminen
Oulun hiippakunnan piispanjuhlatyöryhmä anoo Rovaniemen
seurakunnalta 10.000 euron avustusta piispanvaihdoksesta aiheutuviin
kustannuksiin (LIITE 7). Anomuksessa on kerrottu, että kustannuksia
syntyy piispan vaalin toimittamisesta, viestinnästä, juhlallisuuksista sekä
vieraiden osallistumisesta. Lisäksi kustannuksia syntyy uuden piispan
kaavun hankinnasta.
Kyseinen summa ei ole ollut tiedossa talousarviota suunniteltaessa, eikä
sitä näin ole voitu ottaa huomioon. Mikäli seurakunta päättää avustuksen
myöntää, on vuoden 2018 talousarviota muutettava. Muutokset
talousarvioon on kuvattu liitteessä. (LIITE 8).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan
vuoden 2018 talousarviota muutetaan siten, että kirkkoneuvoston
avustusmäärärahaa korotetaan 10.000 eurolla 18.000 eurosta 28.000
euroon.

Muutettu ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto myöntää käyttövaroistaan 5.000 euron avustuksen Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille piispanvaihdoksesta aiheutuviin
kustannuksiin.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
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9 asia
§ 105

Toimintasuunnitelman lomake
Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat laaditaan työaloittain ja
toimistoittain.
Nykyisen lomakemallin uudistaminen on nyt ajankohtaista, jotta saadaan
seurakunnan uusi strategia paremmin näkyviin osana työalojen ja
toimistojen toimintasuunnitelmia.
Talouspäällikkö Raija Perkkiö on valmistellut lomakeuudistusta ja asiasta
on keskusteltu johtavien viranhaltijoiden palaverissa toukokuussa 2018.
Lomake on laadittu yhden sivun mittaiseksi ja mikäli kirkkoneuvosto näin
katsoo aiheelliseksi, sitä on tarkoitus noudattaa tulevana syksynä vuoden
2019 toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvion laadinnan
pohjana.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto hyväksyy uudistetun toimintasuunnitelmalomakkeen
annettavaksi työaloille ja toimistoille vuoden 2019 toimintasuunnittelua
varten (LIITE 9).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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10 asia
§ 106

Osakehuoneistojen myynti (Maakuntakatu 16 B 4 ja B 6 sekä autotalli)
Rovaniemen seurakunta on laittanut vuonna 1959 rakennetussa
kerrostalossa osoitteessa Maakuntakatu 16 olevat osakehuoneistot (B 4,
joka on 2h+k, B 6 3h+k sekä autotalli AT 44) julkisen sektorin
nettihuutokauppaan osoitteessa kiertonet.fi. Myyntiaika on ollut 24.4.3.6.2018 tai 4.6.2018.
Päättyneessä huutokaupassa tehty korkein tarjous 2 h+ k huoneistosta
on suuruudeltaan 43.500 euroa sekä 3 h+k ja autotallista suuruudeltaan
63.000 euroa. Huutokauppasivustolla on maininta, että Rovaniemen
seurakunnan kirkkoneuvosto päättää korkeimman tarjouksen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä 12.6.2018 kokouksessaan. Myyjän
myyntikomissio alle 100.000 euron kaupoissa on 4,9 % (alv 0 %).
Lisäksi huutokaupassa on ollut myytävänä Ukkoherrantie 15:ssä oleva
liikehuoneisto 96 m2 ja yksi autohallipaikka samassa osoitteessa. Tuosta
kokonaisuudesta on korkeimmillaan tarjottu 11.700 euroa.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto päättää
1.hyväksyä 43.500 euron ostotarjouksen ja myydä kiertonet.fi –
huutokauppasivustolla myytävänä olleen 58 m2:n 2h+k käsittävän
osakehuoneiston osoitteessa Maakuntakatu 16 B 4, 96200 Rovaniemi
2. hyväksyä 63.000 euron ostotarjouksen ja myydä kiertonet.fihuutokauppasivustolla myytävänä olleen 76 m2:n 3 h+k käsittävän
osakehuoneiston (Maakuntakatu 16 B 6) ja 18,5 m2:n autotallin AT 44).
3. hylätä Ukkoherrantie 15:ssa olevasta 96 m2:n liikehuoneistosta ja
yhdestä autohallipaikasta tarjotun hinnan 11.700 euroa.

Päätös
11 asia
§ 107

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 23.4., julistustyön johtokunta 4.6.,
viranhaltijapäätökset vk 23 saakka: hautaustoimen päällikkö, johtava
diakonianviranhaltija, lapsityön pastori, nuorisopastori, kiinteistöpäällikkö,
hallintojohtaja, kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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12 asia
§ 108

Muut asiat
Simo Rahtu tiedusteli Pappilantie 52:n myyntisuunnitelmista.
Viestintäpäällikkö Harriet Urponen pyysi kirkkoneuvoston jäseniltä
palautetta ja kommentteja Rovaniemen seurakunnan viestintäohjelman
luonnoksesta 27.6. mennessä sähköpostitse harriet.urponen(at)evl.fi.

13 asia
§ 109

Seuraavat kokoukset
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 28.8., 25.9., 16.10.
13.11. (klo 9-16), 27.11. ja 18.12.2018. Seuraavat kirkkovaltuuston
kokoukset 31.10. ja 12.12.2018.

14 asia
§ 110

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 19.6.-20.7.2018. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 13.6.20.7. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

15 asia
§ 111

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin virsi 571:1,4,6
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Mirja Mäntymäki

.

Laura Ylinampa

