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Janne Kaisanlahti
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Ville-Pekka Jokela
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Terttu Luoma-aho
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Harriet Urponen
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
viestintäpäällikkö
sihteeri

Leena Pernu
Jukka Vaara

jäsen
jäsen

Poissa

1 asia
§ 112

kirkkoherra, pj.
vpj.

(poistui §:n 117 käsittelyn ajaksi)

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 509. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja alkurukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 113

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
Kimmo Niukkanen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

.
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3 asia
§ 114

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat kuullaan Asko Peuraniemen, Terttu Luoma-ahon ja Mirja
Mäntymäen kysymykset.

4 asia
§ 115

Diakonian viran julistaminen haettavaksi
Rovaniemen seurakunnan diakonissa-sairaanhoitaja YAMK Marjo
Rundgren on ottanut vastaan perheneuvojan viran 1.2.2018 ja
irtisanoutunut diakonian virasta 1.8.2018 alkaen.
Diakonian viran tehtäväsisältöön kuuluu diakoninen perhe- ja lähiötyö.
Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian
virkatutkinto. Diakonian viran hoitajalta edellytetään evankelisluterilaisen
kirkon jäsenyyttä. Viran peruspalkkaus on vaatimusryhmän 502
mukaisesti.
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6
kuukauden koeaikaa.
Haastattelutilanteeseen voivat osallistua myös kirkkoneuvoston ja
palvelutyön johtokunnan jäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajat.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa diakonian viran haettavaksi ajalla 5.9. - 25.9.2018.
Viranhakuilmoitus julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla, kirkon
rekrytointisivulla ja työvoimahallinnon sivustolla sekä 6.9. ilmestyvässä
Kotimaa-lehdessä. Hakemukset ansioluetteloineen on jätettävä
25.9.2018 klo 15.00 mennessä.
2. nimetä valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra Kari
Yliräisänen, palvelutyön johtokunnan pj. Asko Peuraniemi,
kirkkoneuvoston edustaja palvelutyön johtokunnassa Aino Paananen
sekä johtava diakonianviranhaltija Markku Kukkonen.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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5 asia
§ 116

Kanttorin viran (C-virka) julistaminen haettavaksi
Kanttorin virka (C-virka) on ollut täyttämättä vuodesta 2012 lähtien.
Kyseistä virkaa on hoidettu määräaikaisilla sijaisuuksilla (osa- /
täysiaikaisena), lisäksi palkkamäärärahoja on käytetty
kirkkomuskaritoimijan määräaikaisen tehtävän palkkaukseen.
Kirkkovaltuusto on 21.2.2018 § 6 perustanut varhaisiän musiikinopettajan
viran ja myöntänyt siihen oman määrärahan kuluvan vuoden alusta
lukien. Päätös merkitsee sitä, että kanttorin virka (C-virka) on mahdollista
täyttää vakituisesti. Kirkkomusiikin työvoimatilanteen vakiinnuttaminen
edellyttää viran täyttämistä.
Kanttorin perustehtävien ohella, C-viran painopisteenä on musiikkityö
nuorten, nuorten aikuisten ja rippikoululaisten parissa. Tehtävän
hoitaminen edellyttää ns. kevyemmän hengellisen musiikin tuntemista ja
hallintaa (esim. gospelkuoro). Tehtävän hoitoon kuuluu tiivis yhteistyö
paitsi kirkkomusiikin myös nuorisotyön sekä koulumaailman kanssa.
Tehtävän hoito edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6
kuukauden koeaikaa.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Viranhakijoiden kelpoisuusarviointiin käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.
Viran täytön valmistelua varten on käytäntönä nimetä työryhmä.
Haastattelutilanteeseen voivat osallistua kirkkoneuvoston ja
julistustyön johtokunnan jäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa kanttorin viran (C-virka) haettavaksi ajalla 5.9 – 25.9.2018.
Viranhakuilmoitus julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla, kirkon
rekrytointisivulla ja työvoimahallinnon sivustolla sekä heräteilmoitus 6.9.
ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä. Hakemukset ansioluetteloineen on
jätettävä 25.9.2018 klo 15.00 mennessä.
2. nimetä valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat julistustyön johtokunnan
pj. Heikki Salo, kirkkoherra Kari Yliräisänen ja johtava kanttori Sari
Alakulppi sekä kolme kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdan 1 ja nimesi
valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat julistustyön johtokunnan pj. Heikki
Salo, kirkkoherra Kari Yliräisänen ja johtava kanttori Sari Alakulppi, Raili
Kerola, Ville-Pekka Jokela ja Mirja Mäntymäki.
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6 asia
§ 117

Lausunto seurakuntapastorin virantäytöstä
Kirkkoneuvoston jäsen Aino Paananen jääväsi itsensä ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt (21.2.2018 §7)
muuttaa kappalaisen viran (Keskikaupungin alue) seurakuntapastorin
viraksi. Seurakuntapastorin rekrytointi voidaan käynnistää seurakunnan
niin tahtoessa.
Lähtökohtaisesti tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin virat julkisen
ilmoittautumismenettelyn kautta.
Oulun hippakunnan tuomiokapituli pyytää 16.8.2018 lähettämällään
kirjeellä Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostoa
a) antamaan lausunnon Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin
viran täyttämisestä sekä sen mahdollisista erityisistä tarpeista, sekä
b) ilmoittamaan tuomiokapitulille, täyttyvätkö rikosrekisteriotteen
pyytämisen ehdot kyseisen viran kohdalla. (LIITE 1).

Ehdotus, khra

Päätös

.

Lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto
ilmoittaa, että:
a)

seurakunnalla ei ole käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä
syitä, joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa
haettavaksi

b)

virkaan ei sisälly erityistarpeita

c)

virkaan valittavalta on syytä pyytää rikosrekisteriote ja
lääkärintodistus terveydentilasta

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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7 asia
§ 118

Rovaniemen seurakunnan oppilaitospastorin virka
Rovaniemen seurakunnan oppilaitospastorin virka on tullut avoimeksi
oppilaitostyön pastori Heini Kestin irtisanouduttua virasta ja siirryttyä
tuomiokapitulin antamalla viranhoitomääräyksellä 1.9.2018 alkaen
yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virkaan.
Viran julistaa haettavaksi tuomiokapituli kirkkoneuvoston esityksestä.
Hakemukset osoitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, joka
pyytää seurakunnan lausunnon hakijoista. Virkamääräyksen antaa Oulun
hiippakunnan tuomiokapituli.
Oppilaitospastorin virkaan vaaditaan kelpoisuus papin virkaan. Tehtävän
hoito edellyttää hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja,
innovatiivista ja kehittävää työnäkyä ja -otetta monimuotoiseen
toimintaan.
Hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi edellytetään
hyvää englannin ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito
luetaan eduksi.
Tehtävänä oppilaitospastorilla on
(1) huolehtia kirkollisesta työstä yliopistossa, ammattikorkeakouluissa,
(2) kehittää ja toteuttaa nuorten aikuisten toimintaa yhdessä
esimiehensä, yhteisen seurakuntatyön kappalaisen sekä nuorisopapin
kanssa
(3) hoitaa muut tehtävänkuvauksessa määritellyt tehtävät
Oppilaitospastorin tehtävänkuvaus tuodaan kokoukseen.
Palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukaan. Virkaan valittavan on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33 §:n
mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden
koeaikaa.
Haastattelutilanteeseen voivat osallistua kirkkoneuvoston ja kasvatustyön
johtokunnan jäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajat.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää
1) pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan
oppilaitospastorin viran haettavaksi. Täsmällinen viranhakuaika
sovitaan virkamiestyönä tuomiokapitulin kanssa.
2) Hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla, kirkon
rekrytointisivulla, työvoimahallinnon sivustolla, lisäksi heräteilmoitus
Kotimaa-lehdessä.
3) nimetä virantäyttöä varten valmistelutyöryhmään kasvatustyön
johtokunnan pj. Laura Ylinamman, yhteisen seurakuntatyön
kappalainen Heini Kestin ja kirkkoherra Kari Yliräisäsen sekä kaksi
kirkkoneuvoston jäsentä.

.
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(7 asia
§ 118

Rovaniemen seurakunnan oppilaitospastorin virka)

Päätös

8 asia
§ 119

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1) ja 2) ja nimesi
virantäyttöä varten valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat kasvatustyön
johtokunnan pj. Laura Ylinampa, yhteisen seurakuntatyön kappalainen
Heini Kesti ja kirkkoherra Kari Yliräisänen sekä Leena Pernu ja Terttu
Luoma-aho.

Talouskatsaus tammi-kesäkuu
Rovaniemen seurakunnan ylijäämä vuoden 2018 tammi-kesäkuulta on
922.137 (36.306 euroa vuonna 2017) ja rahoituslaskelma on 1,091 milj.
euroa positiivinen (165.502 negatiivinen).
Tulokseen vaikuttaa jonkin verran erilainen jaksotus tulojen kirjaamisessa
mutta pääosa viime vuotta paremmasta tuloksesta selittyy
kirkollisverotulojen kasvulla (+7,1 %) sekä pienemmillä toimintakuluilla
(-5,7 %).
Koko vuoden osalta talousarvio on arvioitu 170.140 euroa ylijäämäiseksi.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tuloslaskelman toteutumavertailun,
rahoituslaskelman sekä rahoitusarvopapereiden tuottoprosenttierittelyn
tammi-kesäkuulta 2018. (LIITE 2).

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 28.8.2018

PÖYTÄKIRJA

8/2018

7

30.8.2018

9 asia
§ 120

Ohjeet työaloille vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
vuosien 2020 ja 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi
Oheisena laadittu ehdotus kirkkoneuvoston ohjeeksi työaloille ja johtaville
viranhaltijoille (LIITE 3). Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi tuodaan
syyskuun kokoukseen.
Valtiovarainministeriön kesällä 2018 julkaiseman taloudellisen
katsauksen mukaan vuonna 2017 Suomen BKT:n kasvu oli 2,7 %.
Kuluvana vuonna kasvun odotetaan nousevan hieman eli 2,9 prosenttiin.
Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,8 prosenttiin ja edelleen 1,7
prosenttiin v. 2020. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa
että kotimainen kysyntä. Investoinnit pysyvät talouskasvua tukevina,
vaikka rakennusinvestoinnit alenevat ensi vuonna. Viennin kasvu
tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi ja nettoviennin kasvua
tukeva vaikutus pienenee.
Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien
tulojen hidastuva kasvu. Vahva talouskasvu ja voimistunut työvoiman
kysyntä nostavat v. 2018 työllisten määrän 1,9 % edellisvuotta
korkeammaksi, jolloin työllisyysaste nousee 71,2 prosenttiin.
Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu ja
reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitävät työvoiman kysyntää
lähivuosina. Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin v. 2019 ja edelleen 72,6
prosenttiin v. 2020. Työttömyysaste laskee 7 prosenttiin v. 2020.
Nimellisansiot nousivat v. 2017 ansiotasoindeksillä mitattuna 0,3
prosenttia, johtuen kilpailukykysopimukseen sisältyvistä nollakorotuksista
ja julkisen sektorin lomarahojen leikkauksesta. VM:n
kansantalousosaston ennusteessa ansiotaso kasvaa 1,8 % v. 2018 ja
edelleen 2,6 % ja 2,8 % vuosina 2019– 2020. Koko talouden
palkkasumman ennustetaan kasvavan 4,0 % v. 2018 ja 3,5 % v.2019.
Rovaniemen seurakunnan talousarvion raameja laskettaessa on lähdetty
tietyistä perusolettamuksista, jotka ovat:
-

-

-

.

Työnantajan eläkemaksu tippuu 21,8 %:sta 20,9 %:iin
Eläkerahastomaksu pysyy 5 %:ssa
Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin tehdään 2,05 %
korotus. Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeen mukaan ensi vuodelle
tulisi tehdä 1,825 korotus. Kuluvalle vuodelle syksyllä 2017 tehtiin
talousarviota varten vain 1 % korotus. Alkuvuonna 2018 solmitun
uuden virka- ja työehto-sopimuksen mukaisten korotusten vaikutus on
1,2 %.
Tuntipalkat ja ylimmän johdon palkat nousevat 1,6 %.
Inflaatiovaikutukseksi lasketaan + 1 %.
Seurakunnan perimiä vuokria ja muita maksuja korotetaan tuon 1 %:n
inflaation verran, jolloin tarve korottaa muuta raamia (palveluiden
ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat) noin 0,5 %
Kirkollisverotuloennuste tämän hetkisen tiedon valossa vuodelle 2018
näyttäisi olevan 8.954.000 ja vuodelle 2019 9.062.000 euroa
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(9 asia
§ 120

Ohjeet työaloille vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
vuosien 2020 ja 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi)

Raamin mukaisesti laskettu Rovaniemen seurakunnan vuoden 2019
tulos- ja rahoituslaskelma ovat erillisessä liitteessä.
Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto
1.antaa työaloille liitteessä 3 olevan ohjeen vuoden 2019
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2020 ja 2021 toimintaja taloussuunnitelman laatimiseksi.
2. päättää, että toimintasuunnitelmat laaditaan uudistetulle
toimintasuunnitelmalomakkeelle (LIITE 4), jonka maksimipituus on yksi
sivu/työala.

Päätös

10 asia
§ 121

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Osakehuoneisto osakkeessa Ukkoherrantie 15
Kiertonet –nettihuutokaupassa on ollut myytävänä seurakunnan
omistama Ukkoherrantie 15:ssä oleva liikehuoneisto 96 m2 ja yksi
autohallipaikka.
Tuosta kokonaisuudesta tarjottiin kesäkuun 4. päivä päättyneessä
huutokaupassa korkeimmillaan 11.700 euroa. Kirkkoneuvosto hylkäsi
tarjouksen kokouksessaan 12.6.2018 § 106. Nettihuutokauppa päätettiin
uusia, mutta 10.8.2018 päättyneessä huutokaupassa korkein jätetty
tarjous on ainoastaan 5.000 euroa.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto
1. hylkää 10.8.2018 päättyneessä kiertonet –nettihuutokaupassa
saadun 5.000 euron tarjouksen Ukkoherrantie 15:ssa olevasta 96
m2:n liikehuoneistosta ja yhdestä autohallipaikasta.
2. valtuuttaa hallintojohtajan ja kiinteistöpäällikön selvittämään
ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa mahdollisuudet muuttaa
liikehuoneisto asuinhuoneistoksi tai useammaksi pienemmäksi
asuinhuoneistoksi.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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11 asia
§ 122

Ainaishautojen hoitamattomuuden kuulutusmenettely 2017

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 8.6.2017 § 41
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 22.8.2018 § 27
Kirkkoneuvosto 28.8.2018 § 122

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 8.6.2017 § 41
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa
vastaavasti hoidettuina ja haudanhoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on päättänyt 18.11.2010 (§ 114)
hoitamattoman haudan kriteerit, joita kartoitustyössä on käytetty pohjana.
Hautausmailla on tehty kartoitustyötä dokumentoimalla ja valokuvaamalla
ainaishautoja vuodesta 2010 lähtien. Koska materiaalia on kertynyt paljon
ja kuulutettavien hautojen määrä on suuri, on työjärjestelyiden kannalta
järkevää toteuttaa kuulutuksia pienemmissä erissä. Neljäs
hoitamattomuuskuulutus toteutetaan IV hautausmaan D-hautalohkolla,
jolla on yhteensä lähes 200 hautaa, joilla haudan hoitovelvollisuus on
olennaisesti laiminlyöty.
Kesällä 2017 annetaan haudoille kunnostuskehotus lehdessä.
Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 § päätöksestä
tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä (KL 24 luku 11§).
Hautaoikeuden haltijoihin otetaan yhteyttä kirjeitse, mikäli luotettavat
osoitetiedot on saatavilla ja jos haudalle on sellainen nimetty. Samaan
aikaan laitetaan seurakunnan www-sivuille sekä asetetaan tiedoksianto
kaikille kunnostuskehotuksen saaneille haudoille.
Antamalla kunnostuskehotus hautaoikeuden haltija velvoitetaan
kunnostamaan hauta vuoden määräajassa hautaoikeuden menetyksen
uhalla. Mikäli hautaa ei ole kunnostettu määräajan umpeutumiseen
mennessä, kuulutetaan hautojen hautaoikeus menetetyksi. Mahdolliset
hautaoikeuden menetykset tuodaan aikanaan johtokunnan
hyväksyttäväksi ja kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Ehdotus, htp

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy kuulutusmenettelyn
toimintaehdotuksen ja liitteen mukaisen lehti-ilmoituksen ja liitteen
mukaisen kirjeen.

Päätös

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 22.8.2018 § 27
Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta antoi kokouksessaan 8.6.2017 § 41
kunnostuskehotuksen IV hautausmaan D - hautalohkon hoitamattomille
ainaishaudoille (määräaika 9.6.2018 mennessä). Osa kuulutetuista
haudoista on saanut uuden hautaoikeuden haltijan, useita hautoja on
alettu omaisten toimesta jälleen hoitaa ja joitain hautoja omaiset ovat
luovuttaneet seurakunnalle. Liitteessä on luettelo haudoista, jotka ovat
edelleen kriteerien perusteella hoitamattomia.

.
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(11 asia
§ 122

Ainaishautojen hoitamattomuuden kuulutusmenettely 2017)
KL 17 luku 5 § mukaan seurakunnan Kirkkoneuvosto voi julistaa
hautaoikeuden menetetyksi, ellei hautaoikeuden haltija ole
kunnostuskehotuksesta huolimatta vuoden määräaikaan mennessä
kunnostanut hautaa. Päätöksestä tulee tiedottaa KL 24 luvun 11 §
mukaan hautaoikeuden haltijaa kirjeitse tai haudalle laitettavalla
tiedotteella (ellei hautaoikeuden haltijaa ole nimetty tai luotettavat
yhteystiedot eivät ole saatavilla) sekä lehti-ilmoituksella.

Ehdotus, htp

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy luettelon edelleen
hoitamattomista ainaishaudoista liitteen mukaisesti. Hauta- ja
kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto
julistaa kyseessä olevien hautojen hautaoikeuden menetetyksi.

Päätös

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkoneuvosto 28.8.2018 § 122
Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto julistaa liitteessä (LIITE 5) mainittujen hautojen
hautaoikeuden menetetyksi hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan
esittämällä tavalla.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

.
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12 asia
§ 123

Rovaniemen seurakunnan viestintäohjelma
Viestintä on yhtenä painopisteenä seurakunnan uudessa strategiassa.
Viestintäohjelma on viestinnän strategia, josta ilmenee seurakunnan
viestinnän arvot, toiminta-ajatus ja perustehtävät sekä tapa toimia.
Viestintäohjelmassa myös kuvaillaan kehityssuuntia 2020 –luvulle.
Viestintäohjelmatyö alkoi viestintäpäällikön johdolla yhdessä
viestintätiimin kanssa. Ohjelma on käynyt kommenttikierroksella myös
Verutumin Kirkko 2020 –koulutushankkeeseen osallistuvien ryhmässä
sekä hallinnon johtoryhmässä. Myös kirkkoneuvoston jäsenillä on ollut
mahdollisuus kommentoida viestintäsuunnitelman luonnosta ennakkoon.
Nyt valmistunutta ohjelmaa voi päivittää yksityiskohtien osalta jatkossa
aina tarvittaessa. Viestintäympäristön muutos jatkuu voimakkaana ja
viestinnän välineet ja kanavat kehittyvät jatkuvasti. Visuaalisuuden ja
liikkuvan kuvan sekä mobiiliviestinnän merkitys korostuu. Silti on myös
heitä, joilla ei ole pääsyä sähköisiin medioihin.
Viestintäohjelman liitteenä ovat some-etiketti, sosiaalisen median
sisältöstrategia (valmistuu syksyllä -18), kriisiviestintäsuunnitelma ja
kirkon viestintäohjelma. (LIITE 6).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto hyväksyy laaditun viestintäohjelman 2020-luvulle.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi Rovaniemen seurakunnan viestintäohjelman
2020 – luvulle.
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13 asia
§ 124

Salainen asia
(JulkL 621/1999) 24.1 §:n 17-kohta)

(erillinen pöytäkirja).

14 asia
§ 125

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
palvelutyön johtokunta 4.6., kasvatustyön johtokunta 11.6.,
viranhaltijapäätökset vk 34 saakka: hautaustoimen päällikkö, johtava
diakonianviranhaltija, lapsityön pastori, nuorisopastori, kiinteistöpäällikkö,
johtava kanttori, hallintojohtaja, kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

15 asia
§ 126

Muut asiat
Asko Peuraniemi tiedusteli Norvajärven leirikeskuksen markkinoinnista.
Hallintojohtaja Antti Jääskeläisen mukaan markkinointia ollaan
tehostamassa mm. lähestymällä kaupungissa toimivia eri yhdistyksiä.
Terttu Luoma-ahon tiedusteli perheneuvonnan ajanvarauskäytännöstä
sekä mahdollisuudesta iltavastaanottoaikoihin.
Mirja Mäntymäki kysyi rukoustyöstä ja vapaaehtoistyön koordinoinnista.

16 asia
§ 127

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 25.9.2018 klo 17.00.

.
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17 asia
§ 128

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 5.8.-5.9.2018 Nähtävilläolosta ilmoitetaan 29.8.-5.9.
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

18 asia
§ 129

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin iltavirsi 558. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Raili Kerola

.

Kimmo Niukkanen

