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§ 24

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston pj ja
kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu (KJ 8:5).
Kirkkoherra pitää alkuhartauden.

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Vs. kirkkoherra Pauli Kivioja piti alkuhartauden, virsi 30 ja rukous.

§ 25

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu,
valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KL 7:4 (Kirkkolaki)
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5 (Kirkkojärjestys)
Kokouksesta on sähköpostilla 19. marraskuuta 2019 kullekin jäsenelle jolla sähköpostiosoite
toimitettu kirjallinen kutsu asia-luetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla
19.11.2019 – 27.11.2019. Postilakon vuoksi kirjepostin jakelu pyritään suorittamaan
seurakunnan toimesta.

PÄÄTÖS

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 26

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raija Kylmälä ja Kimmo Laisalmi,
jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

§ 27

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Lisätään § 34 Lausuntopyyntö / kirkkoherran viran eteneminen /Simon seurakunta
Loput pykälät siirtyvät yhdellä, § 35 Tiedoksi ja § 36 Valitusosoitus ja kokouksen päätös.

PÄÄTÖS

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 28

MONTAJAN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä leirikeskuksen, Montajan
saaressa Niemelän tilaan (kiinteistötunnus 751-404-0008-0021-2) kuuluvan tarpeellisen
määräalan, maapohjineen ja sillä sijaitsevine rakennuksineen ja irtaimistoineen.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa kirkkoneuvostolle valtuuden
valmistella kauppa.
Rakennukset myydään siinä kunnossa kuin ne ovat kaupantekohetkellä. Kauppahinnasta
maksetaan tarjouksen vakuudeksi 10 % käsirahana kirkkovaltuuston päätöksen saatua
lainvoiman. Käsiraha jää seurakunnalle, jos ostaja vetäytyy kaupasta kesken prosessin.

Kirkkoneuvosto 4.9.2019 § 93
§ 93
MONTAJAN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI
Seurakunta omistaa Montajan saaressa leirikeskuksen maapohjineen (kiinteistötunnus
751-404-0008-0021-2). Leirikeskuksessa on päärakennus 158 m2, saunarakennus 52 m2,
wc-rakennus ja liiteri, rakennuksissa ei ole sähköliittymää eikä vesijohto/viemäriverkostoa.
Leirikeskus on ollut tarjolla vuokralle alkuvuodesta pidempiaikaista vuokrasopimusta
vastaan. Tarjouksia saapui yksi kappale, mutta tarjous ei johtanut vuokrasopimukseen asti.
Seurakunnan leirikeskus sijaitsee noin 80 hehtaarin saarella, parin kilometrin etäisyydellä
mantereesta. Leirikeskuksen punaiseksi maalattu päärakennus (pappilan entinen arentaattorin
asuinrakennus)
siirrettiin
alkuperäiseltä
paikaltaan
pappilan
pihapiiristä
saarelle
1975
rakennusmestari Valdemar Svanbergin laatimien piirustusten mukaan. Hirsinen saunarakennus
on valmistunut vuonna 1977. Wc-rakennus on valmistunut vuonna 2007.
Myynnin yhteydessä, jos kohteesta saadaan hyväksyttävä tarjous, myös irtaimisto, jolle ei ole
seurakunnan muissa kiinteistöissä käyttöä, kuuluisi kauppaan. Myynnin yhteydessä Niemelän
tilasta 751-404-0008-0021-2 lohkottaisiin n. 2000 m2 tontti.
Montajan saari kuuluu Metso-suojeluohjelmaan,
alue. Liitteenä suojeluohjelman kartta.

suojelun

ulkopuolelle

on

rajattu

leirikeskuksen

Leirikeskuksen omistaminen ei kuulu seurakunnan ydintehtäviin. Lisäksi se rasittaa
tarpeettomasti seurakunnan taloutta, jonka vuoksi sen myyminen olisi tarpeellista.
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen kuuluu osaksi talouden tasapainottamisohjelmaa.
Liitteenä kiinteistön käyttöaste vuosilta 2007 – 2019.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n, kohdan 4
mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemisessä tarvitaan, että
vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston
jäsenistä sitä kannattaa.
Kiinteistön kaupasta on pyydettävä lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja se on
lähetettävä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
ESITYS (tp)

1) Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä leirikeskuksen, Montajan
saaressa Niemelän tilaan (kiinteistötunnus 751-404-0008-0021-2) kuuluvan tarpeellisen määräalan,
maapohjineen ja sillä sijaitsevine rakennuksineen ja irtaimistoineen.
2) Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa kirkkoneuvostolle valtuuden
valmistella kauppa.

Rakennukset myydään siinä kunnossa kuin ne ovat kaupantekohetkellä. Kauppahinnasta
maksetaan tarjouksen vakuudeksi 10 % käsirahana kirkkovaltuuston päätöksen saatua
lainvoiman. Käsiraha jää seurakunnalle, jos ostaja vetäytyy kaupasta kesken prosessin.
Kirkkoneuvosto 4.9.2019 § 93
PÄÄTÖS
Esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 28
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hylätä kirkkoneuvoston esityksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

sivu 5

KOKOUSTIEDOT

PÖYTÄKIRJA

Aika
Paikka

27.11.2019
Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

§ 29

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 30.09.2019
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvion toteuman 30.09.2019 tiedoksi.

Kirkkoneuvosto 6.11.2019 § 122
§ 122
TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 30.09.2019
Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.–30.09.2019 osoittaa alijäämäksi 19.675,92 euroa.
Toimintatuotot
30.915 €
Toimintakulut
- 423.431 €
Toimintakate
- 392.515 €
Vuosikate
36.466 €
Poistot
- 56.142 €
Verotuloista on toteutunut:
- kirkollisverotuloja 430.842 €
- valtionrahoitus
44.424 €.
Tilikaudella ei ole investointeja.
Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on -33.294 €.
Liitteenä tuloslaskelma (ulkoinen), tase, rahoituslaskelma ja toteumavertailut
työmuodoittain 09/2019
ESITYS (tp)
Talousarvion toteuma 1.1.– 30.09.2019 todetaan tietoon saatetuksi ja
edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 29
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuustolle saatettiin tiedoksi talousarviototeuma 30.09.2019.
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§ 30

TALOUSARVIO 2020
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja hautainhoitorahaston
talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosilla 2020 – 2022
hyväksyttäväksi.
Seurakunnan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot 36.030 €, toimintakulut 687.185 €, toimintakate -651.155 €, vuosikate -101.255 €, poistot 67.470 € ja
tilikauden alijäämä 168.725 €.
Seurakunnalla ei ole aikaisemmilta vuosilta kattamatonta alijäämää.
Seurakunnan taseessa edellisvuosien ylijäämää 785.551 € jolla ta-2020 ja ts-2020-2022
alijäämä voidaan kattaa.
Investointi talousarvioon 2020
kirkon paloilmoitinlaitteisto 10.000 €
Hautainhoitorahaston talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot 18.500 €, toimintakulut 18.500 €,
toimintakate 0 €, vuosikate 0 euro ja tilikauden ylijäämä 0 €.

Kirkkoneuvosto 6.11.2019 § 123
§ 123
TALOUSARVIO 2020
Seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022.
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 –
2022.
Kirkkovaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa
ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
ESITYS (tp) Seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarviot liitteenä.
Seurakunnan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot 36.030 €, toimintakulut 687.185 €,
toimintakate -651.155 €, vuosikate -101.255 €, poistot 67.470 € ja tilikauden
alijäämä 168.725€.
Talouden tasapainottamiseen on ryhdyttävä heti sekä hallinnossa että työmuodoissa.
Seurakunnalla ei ole aikaisemmilta vuosilta kattamatonta alijäämää. Seurakunnan taseessa
edellisvuosien ylijäämää 785.551 € jolla ta-2020 ja ts-2020-2022 alijäämä voidaan kattaa.
Investointi talousarvioon 2020
kirkon paloilmoitinlaitteisto 10.000 €
Hautainhoitorahaston talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot 18.500 €, toiminta kulut 18.500 €,
toimintakate 0 €, vuosikate 0 euro ja tilikauden ylijäämä 0 €.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio
vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 30
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto yksimielisesti
1) hyväksyi seurakunnan talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020 – 2022
2) hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020 – 2022.
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§ 31

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto 6.11.2019 § 131
§ 131
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Mallityöjärjestys on päivitetty Simon seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestykseksi, liite.
Mallityöjärjestys on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 29.1.2019 (§ 5).
JOHDANTO
Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun
eduskunta on hyväksynyt kirkkolain. Kirkkohallitus tulee erikseen tiedottamaan säädösten voimaantulosta. Kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki (1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kirkon
vaalijärjestys (1056/1993) kumotaan. Uudistus edellyttää seurakunnalta kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä ja
seurakuntayhtymiltä yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä. Kirkkohallitus on laatinut tämän mallin
päivittämisen tueksi.
Uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan paljon rakennetta ja pykälänumerointia koskevia
muutoksia. Kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston tehtävistä, päätösvallan siirtämisestä ja päätöksenteon
edellytyksistä säädetään kirkkolain 3 luvussa. Kirkkojärjestyksen 3 luvussa säädetään kirkkovaltuuston ja yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kirkkovaltuuston koolle kutsumisesta,
kutsusta, läsnäolovelvollisuudesta ja puheoikeudesta. Kirkkovaltuustoa koskevat soveltuvin osin myös kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen 10 lukujen säännökset hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä ja päätöksenteosta.
Hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan muun muassa hallintolakia.
Päätöksentekoa ja menettelyä ohjaavat myös hallinnon yleiset periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä sovelletaan
kaikissa kirkon viranomaisissa.
Kirkkolain 10 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.
Työjärjestyksessä määrätään toimielimen hallinnosta ja menettelytavoista. Työjärjestystä koskevien säännösten mukaan
työjärjestykseen tulee ottaa määräykset varajäsenen kutsumisesta sekä pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta.
Lisäksi työjärjestyksessä voidaan määrätä mm. esittelystä, puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa,
tiedoksiantojen vastaanottamisesta sekä seurakunnan osa-alueen edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Työjärjestykseen sisällytetään vain kirkkovaltuuston hallinnon ja menettelytapojen kannalta tarpeelliset määräykset.
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä ei työjärjestyksessä toisteta. Selkeyden ja käytettävyyden vuoksi malliin on
kunkin pykälän alle listattu asiaa koskevia lainkohtia. Koska yhteiseen kirkkovaltuustoon sovelletaan pääsääntöisesti
kirkkovaltuustoa koskevia säännöksiä ja määräyksiä, ei yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen kirkkoneuvostoon tai
seurakuntayhtymään viitata mallin pykälissä tai perusteluissa ilman erityistä syytä. Perusteluissa käytetään nimityksiä
vanha kirkkolaki ja vanha kirkkojärjestys viitattaessa vuoden 1993 kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. 1.1.2020 alkaen
voimassaolevasta kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä käytetään nimitystä kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Pykäläviittauksissa
käytetään seuraavia lyhenteitä: KL=kirkkolaki ja KJ=kirkkojärjestys.
ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 31
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuuston työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 32

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyttäväksi ja
edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto 20.11.2019 § 141
§ 141
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
JOHDANTO
Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun
eduskunta on hyväksynyt kirkkolain. Kirkkohallitus tulee erikseen tiedottamaan säädösten voimaantulosta. Kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki (1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kirkon
vaalijärjestys (1056/1993) kumotaan. Uudistus edellyttää itsenäiseltä seurakunnalta kirkkoneuvoston ohjesäännön
päivittämistä. Kirkkohallitus on laatinut mallin päivittämisen tueksi.
Uuden kirkkolain 3 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto määrää päätösvallan siirrosta ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston
ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan
paljon rakennetta ja pykälänumerointia koskevia muutoksia. Päätösvallan siirtämisestä ja kirkkoneuvoston tehtävistä
säädetään kirkkolain 3 luvussa. Kirkkojärjestyksen 3 luvussa säädetään kirkkoneuvoston jäsenistä, tehtävistä,
kokouksen koolle kutsumisesta ja siellä läsnäolo- ja puheoikeutetuista sekä kirkkoneuvoston alaisista johtokunnista.
Kirkkoneuvostoa koskevat soveltuvin osin myös kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 10 lukujen säännökset hallintoasiassa
noudatettavasta menettelystä ja päätöksenteosta. Hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan uuden
kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan muun muassa hallintolakia. Päätöksentekoa ja menettelyä ohjaavat myös hallinnon
yleiset periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä sovelletaan kaikissa kirkon viranomaisissa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön sisällytetään vain tarpeelliset määräykset. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä ei
toisteta. Selkeyden ja käytettävyyden vuoksi malliin on kunkin pykälän alle listattu asiaa koskevia lainkohtia.
Perusteluissa käytetään nimityksiä vanha kirkkolaki ja vanha kirkkojärjestys viitattaessa nyt voimassaolevaan kirkkolakiin
ja kirkkojärjestykseen. 1.1.2020 alkaen voimassaolevasta kirkkolaista ja
kirkkojärjestyksestä käytetään nimitystä kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Pykäläviittauksissa käytetään seuraavia lyhenteitä:
KL=kirkkolaki ja KJ=kirkkojärjestys.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö on jaettu neljään osaan siten, että ensimmäiseen osassa ovat kirkkoneuvoston
kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevat määräykset, toisessa osassa kirkkoneuvoston kokouksia koskevat määräykset,
kolmannessa osassa asioiden käsittelyä koskevat määräykset ja neljännessä osassa kirkkoneuvoston alaisten
viranhaltijoiden toimivaltaa koskevat määräykset.
Ohjesääntöä päivitettäessä on otettava huomioon myös seurakunnan omat virkanimikkeet. Malli kirkkoneuvoston
ohjesäännölle on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 21.8.2019 (§ 126).

ESITYS (vt. khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyttäväksi, liite
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 32
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen
edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 33

LISÄTALOUSARVIO 2019

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan vuoden 2019 lisätalousarvion
seuraaville työmuodoille:
Rippikoulutyö
5000 €
Hautausmaakiinteistö
5950 €
Varsinainen hautaustoimi
7000 €
Seurakuntakeskus
9000 €
Leirikeskus
1000 €
yhteensä 27.950 €
Kirkkoneuvosto 20.11.2019 § 141
§ 150
LISÄTALOUSARVIO 2019
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan muutoksen vuoden
2019 talousarvioon.
ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarvion 2019.
Lisätalousarvio 27.950 €.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 33
PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 34

LAUSUNTOPYYNTÖ / KIRKKOHERRAN VIRAN ETENEMINEN / SIMON
SEURAKUNTA

Diaarinumero

Saaja

DOUL/3/01.01.01/2019

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto
Kirkkoherran virantäyttöprosessin eteneminen
Simon seurakunnan kirkkoherran viran hoitaja Ville Väkeväinen on
irtisanoutunut tehtävästään 1.2.2019 alkaen. Sen jälkeen virkaa on
hoitanut Pauli Kivioja määräaikaisella viranhoitomääräyksellä.
Simon seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 22.5.2019 (§
20) päättänyt esittää tuomiokapitulille, että kirkkoherran virka julistetaan
haettavaksi ja virantäyttöprosessissa käytetään välillistä vaalitapaa.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 24.10.2019 (§20)
päättänyt julistaa viran haettavaksi kirkkovaltuuston esityksen mukaan
seuraavasti:
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Simon seurakunnan kirkkoherran
viran.
Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Simon seurakunta on ilmoittanut viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
Kirkkoherra:
• sitoutuu kehittämään srk:n toimintaa paikallisten lähtökohtien pohjalta
• hyvät verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten ja
työyhteisön kanssa
• kokemus työyhteisön johtamisessa
• talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti
talouden ja toimintaympäristön muutoksissa
Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea
kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake). Varsinainen hakemus
kirjoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen
hakemus. Nimikirjaote liitetään kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus
kohtaan Liitetiedosto.
Hakuaika päättyy 25.11.2019 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Simon seurakunnan avoinna olleeseen kirkkoherran virkaan on
määräaikaan 25.11.2019 klo 15 mennessä tullut yksi hakemus. Virkaa
on hakenut vt. kirkkoherra Pauli Kivioja, joka on hoitanut kyseistä virkaa
määräaikaisesti 1.3.2019 alkaen.
Tuomiokapitulin vaihtoehdot
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta
syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai
viran täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa
ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset
huomioon.
Kirkkoherran, kappalaisen ja vakinaisen lehtorin viran haettavaksi
julistamisesta, hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä päättää tuomiokapituli.
Hakumenettelystä säädetään kirkkojärjestyksessä. (KL 6:10)
Tuomiokapituli voi
1. Kutsua viran ainoan hakijan Pauli Kiviojan haastatteluun ja antaa
hakemuksen sekä haastattelun perusteella lausunnon hänen
kelpoisuudestaan, taidoistaan ja kyvystään Simon seurakunnan
kirkkoherran virkaan.
2. Päättää uudesta hakumenettelystä, jolloin tuomiokapitulin olisi myös
päätettävä, otetaanko aikaisemmin tullut hakemus huomioon myös
uudella hakuajalla.
3. Päättää, että virka jätetään toistaiseksi täyttämättä enintään vuoden
ajaksi.
Kirkkovaltuuston toimenpiteet
Lainsäädännön sekä ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää
Simon seurakunnan kirkkovaltuustoa ilmoittamaan,
a. pyytääkö kirkkovaltuusto tuomiokapitulia haastattelemaan viran
ainoan hakijan Pauli Kiviojan ja antamaan hakemuksen sekä
haastattelun perusteella lausunnon hänen kelpoisuudestaan,
taidoistaan ja kyvystään Simon seurakunnan kirkkoherran virkaan, vai
b. pyytääkö kirkkovaltuusto tuomiokapitulilta uuden hakumenettelyn
käynnistämistä, vai
c. pyytääkö kirkkovaltuusto tuomiokapitulia jättämään viran toistaiseksi
täyttämättä enintään vuoden ajaksi.
Kunnioittavasti
Päivi Liiti
vs. hiippakuntapastori

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto 27.11.2019 § 160
§ 160
LAUSUNTOPYYNTÖ / KIRKKOHERRAN VIRAN ETENEMINEN / SIMON SEURAKUNTA

ESITYS (vt. khra)

Kirkkoneuvosto vie asian kirkkovaltuustolle.

PÄÄTÖS

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

ESITYS

Kirkkovaltuusto päättää, ottaako se asian käsittelyyn tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuusto ilmoittaa,
a. pyytääkö kirkkovaltuusto tuomiokapitulia haastattelemaan viran ainoan
hakijan Pauli Kiviojan ja antamaan hakemuksen sekä haastattelun perusteella
lausunnon hänen kelpoisuudestaan, taidoistaan ja kyvystään Simon
seurakunnan kirkkoherran virkaan, vai
b. pyytääkö kirkkovaltuusto tuomiokapitulilta uuden hakumenettelyn
käynnistämistä, vai
c. pyytääkö kirkkovaltuusto tuomiokapitulia jättämään viran toistaiseksi
täyttämättä enintään vuoden ajaksi.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 34
PÄÄTÖS

Vs. kirkkoherra Pauli Kivioja poistui kokoustilasta pykälän ajaksi.
Kirkkovaltuusto päätti käsitellä asian kokouksessa.
Kirkkovaltuusto ilmoittaa yksimielisesti kohdan a.
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§ 35

TIEDOKSI






Piispantarkastus Simon seurakunnassa 24. ja 26.4.2020
Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.evl.fi.
Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simonseurakunta.fi.
Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
Kirkkoneuvoston ja –valtuuston pöytäkirjat luettavissa www.simonseurakunta.fi>
Osallistu>Päätöksenteko>Hallinnon pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 35
PÄÄTÖS

Merkittiin tiedoksi.

§ 36

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 36
PÄÄTÖS

Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.11. – 30.12.2019.
Kokous päätettiin klo 21.54.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

