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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

perjantai 17.3.2017 klo 17:00 – 18:31

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Sanna Komulainen, kirkkoherra
Juhani Heusala
Sakari Kuusela
Ritva Lampela
Sakari Lepojärvi
Eeva Lääkkö
Risto Rimpisalo
Sirpa Uusitalo
Leena Varonen
Varajäsenet
Paula Aaltonen (Sirpa Uusitalo)
Ari Aho (Sakari Lepojärvi)
Marjo Appelgrén (Juhani Heusala)
Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo)
Jukka-Pekka Kerimaa (Eeva Lääkkö)
Jukka Nikurautio (Sakari Kuusela)
Marjo Nurmi (Ritva Lampela)
Teemu Uusitalo (Leena Varonen)

Muut

poissa, puheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä, varapuheenjohtaja
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

poissa

Jarkko Hannunen,
Pirkko Saastamoinen
Anni Karvonen, apulaistalouspäällikkö
Juha Nykänen, talouspäällikkö
Martti Puontila, vt kappalainen (esittelijä)

poissa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri
läsnä
läsnä

Ritva Lampela, puheenjohtaja

Anni Karvonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 17.3.2017

Eeva Lääkkö

Risto Rimpisalo

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 16.-22.3.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon
23.3.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa ___/___ 2017
Anni Karvonen, sihteeri
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ALKUTOIMET

65
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

66
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

Päätös:
Kokous aloitettiin vs. kappalaisen pitämällä hartaudella.

KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 9:1 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta
ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto 26.1.2015/§ 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo
18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa
sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouksesta on postitettu 14. maaliskuuta 2017 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi)
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Asialuetteloon on lähetetty täydennys 15.3.2017.

Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

67
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
sekä kokouksen
puheenjohtaja ja
esittelijä

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Lääkkö ja Risto Rimpisalo. Puhetta johtaa puheenjohtajan
ollessa estyneenä varapuheenjohtaja Ritva Lampela. Todettiin, että kirkkoherran määräyksestä
kokouksessa asiat esittelee vt kappalainen Martti Puontila.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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68
Kappalaisen viran täyttöprosessin keskeyttäminen
Kirkkolaki
10 § (21.12.2012/1008)
Julkinen hakumenettely
***
Kirkkoherran, kappalaisen ja vakinaisen lehtorin viran haettavaksi julistamisesta, hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä päättää tuomiokapituli. Hakumenettelystä säädetään kirkkojärjestyksessä.
***
Kirkkojärjestys
17 § (8.11.2013/415 v. 2014)
Tuomiokapituli voi julistaa kirkkoherran tai kappalaisen viran uudelleen haettavaksi
kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä, jos virkaa on
hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai jos seurakunnan etu sitä vaatii.
Jos kirkkoherran tai kappalaisen virkaan ei uutena hakuaikana tule uutta kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, tuomiokapituli antaa kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä kelpoiselle hakijalle viranhoitomääräyksen
virkaan. Muussa tapauksessa tuomiokapituli voi perustellusta syystä päättää, että viran
täyttämismenettely raukeaa.
Viran täyttämismenettelyn rauettua virka on julistettava haettavaksi vuoden kuluessa
hakuajan päättymisestä lukien.
***
Pyydetään tuomiokapitulia keskeyttämään Keminmaan seurakunnan kappalaisen viran
täyttöprosessi viran rekrytoinnin haasteellisuuden takia. Teologian maistereita on runsaasti ja jotka hakevat pappisvihkimystä. Kappaisen virkoihin hakijoita on ollut huomattavasti vähemmän.
Kappalaisen virkamme on ollut auki kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla on ollut lopulta vain yksi hakija. Rekrytointi on seurakunnassa merkityksellinen ja seurakunnan etu
on, että saisimme lisää hakijoita. Tästä syystä kappalaisen virka on järkevä muuttaa
seurakuntapastorin viraksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoherran esitys:
Ilmoitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että Keminmaan seurakunnassa on
vireillä kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin viran perustaminen.
Kirkkovaltuusto päättää asioista 27.3.2017 ja niistä ilmoitetaan tuomiokapitulille erikseen. Tästä syystä pyydetään tuomiokapitulia keskeyttämään kappalaisen viran täyttöprosessi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran määräyksestä. Hän esitti, että valmistelijana toimineen kirkkoherran esitys hyväksytään.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
69
Kappalaisen viran lakkauttaminen
KN 17.3.2017/§ 69
Tuomiokapitulia on pyydetty keskeyttämään Keminmaan seurakunnan kappalaisen viran täyttöprosessi viran rekrytoinnin haasteellisuuden takia. Tästä syystä esitetään
kirkkovaltuustolle kappalaisen viran lakkauttamista ja seurakuntapastorin viran perustamista. Teologian maistereita on runsaasti ja jotka hakevat pappisvihkimystä. Kappaisen virkoihin hakijoita on ollut huomattavasti vähemmän.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virka lakkautetaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran määräyksestä. Hän muutti esitystä siten, että esitetään kirkkovaltuustolle ja edelleen Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että kappalaisen virka lakkautetaan.
Ritva Lampela esitti, Sirpa Uusitalon kannattamana, että esitetään kirkkovaltuustolle,
että virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Ritva Lampelan esityksen yksimielisesti.
70
Seurakuntapastorin viran perustaminen
KN 17.3.2017/§ 70
Seurakunnan tarve on jäsenmäärään perustuen kolme pappia. Jäsenmärän kehityksessä
ei ole nähtävissä lyhyellä aikavälillä merkittävää muutosta. Seurakuntamme syntyvyys
ja kuolleisuus ovat melko lailla saman suuruisia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kappalaisen virkamme on ollut kaksi kertaa haussa. Molemmilla kerroilla hakijoita on
ollut yksi.

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle perustetavaksi seurakuntapastorin virka.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran määräyksestä.
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että perustetaan seurakuntapastorin
määräaikainen virka 2 vuodeksi 1.6.2017 alkaen.

71
Määräaikainen seurakuntapastorin viran täyttäminen virkaa perustamatta ajalle 1.6.30.11.2017
Sijaisen tarve on heti kesäkuun alusta. Pastori Martti Puontilan viranhoitomääräys
päättyy toukokuun lopussa ja hän ei ole käytettävissä viransijaisuudessa. Kesän haasteellisuuden takia tarvitsemme sijaisen. Virantäyttöprosessin ajaksi tulee papiston resurssit turvata.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään tuomiokapitulille, että tuomiokapituli ryhtyy toimimaan rekrytoinnin käynnistämiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran määräyksestä.
Todettiin, että kirkkoherralla on oikeus ottaa henkilö virkaan 6 kuukauden määräajaksi tai maksimissaan siihen asti, että virka täytetään. Esitetään tuomiokapitulille, että
tuomiokapituli ryhtyy toimimaan rekrytoinnin käynnistämiseksi varsinaiseen virkaan.
***
73
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista
annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 68, 69, 70, 71
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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