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PYKÄLÄ

§ 111

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Virsi 426:1 ja 6, rukous.

§ 112

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokouksen ajasta, paikasta ja
kutsumistavasta. Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa
jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouksesta on postitettu 29. päivänä lokakuuta 2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

ESITYS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 113

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan.
Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Kalevi Kestilä ja Raija Kylmälä, vuorossa Juha Parpala ja
Jaana Tuuttu.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Parpala ja Paula Soutukorva.

§ 114

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan muutoin mutta lisätään yksi pykälä, kohtaan 132 ja loput pykälät siirtyvät
yhdellä pykälällä eteenpäin.
Lisäpykälä 132 koskien diakonian viranhaltijan valinta ja työajan muuttaminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 115

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
-

kiinteistötyöryhmän muistio 11.9.2019

Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 19.09. – 05.11.2019
talouspäällikkö
-päätökset ajalta 19.09. – 05.11.2019
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan salassa
pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 116

VARAINHOITAJAN KATSAUS
Varainhoitaja, Päivi Sarajärvi, OP-Private Lappi, on ennen kokousta
antanut katsauksen seuraavista:
1. Tiivis markkinakatsaus ja tulevien vuosien näkymät sijoitusmarkkinoilla
2. Seurakunnan nykyiset sijoitusratkaisut (OP-Private Strategia 25)

ESITYS (tp)

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 117

ALOITE / KIRKON JA HAUTAUSMAAN TIEN SUUNNITTELU KOKONAAN
SEURAKUNNAN MAALLE
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on 24.10.2019 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt
kirkkoneuvostolle seuraavan aloitteen.

Simossa 24.10.2019
Simon seurakunnan kirkkoneuvostolle.
Olen käynyt monia kertoja Simon kirkossa ja hautausmaalla nykyistä tietä autolla liikkuen. Simoniemen kautta
kiertävää maantietä josta kirkkoon ja hautausmaalle lähtee n. s pohjoispuolen tie Kotiseutumuseon editse
kirkkoon ja hautausmaalle on painunut kohtuu syville raiteille eli liikkuminen matalapohjaisilla autoilla
"hankaloituu".
Aloitteen tarkoitus olisi, että kirkkoneuvosto pyytäisi uuden tien suunnittelun Mäki Mattilan vierestä, joka on
kokonaan seurakunnan omistamalla maalla, nyt olevalle tielle ja muuttaisi kaksisuuntaiseksi tieksi,
koska edellä mainittu tie on jo pohjaltaan n. s yksikaistainen poistulotie hautausmaalta ja kirkosta. Uuden
leveämmän tiepohjan tekemiseen on riittävästi seurakunnalla maata toteuttaa.
Kunnioittaen
Toivo Pirneskoski
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
ESITYS (tp)

Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneen aloitteen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Aloite siirretään jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 118
KIRKKOTARHANTIEN VALAISTUS
Kirkkoneuvosto 18.9.2019 § 106
§ 106
KIRKKOTARHANTIEN VALAISTUS
Simon kunnan tekninen johtaja Ilkka Soukka on lähettänyt pyytämänsä tarjouksen
Kirkkotarhantien valaistuksen uusimisesta. Ilkka Soukka pyytää seurakuntaa osallistumaan
kustannuksiin.
Kirkkotarhantie on Simoniemen kirkkoon ja hautausmaalle johtava tie. Tie ei ole yksityistie ja
tiellä on useita omistajia. Liitteenä Maanmittauslaitoksen vuonna 2014 toimittama listaus
Simon kirkon naapureista.
Kirkkotarhantie on nyt valaistu vain menosuunnassa kirkolle. Suunnitelma kattaa meno ja
paluu tiet Kirkkotielle.
ESITYS (tp)
a) Kirkkoneuvosto tutustuu Simon kunnalle osoitettuun tarjoukseen, jonka on
laatinut Centteri 13.8.2019, liitteenä.
b) Kirkkoneuvosto keskustelee Kirkkotarhantien valaistuksen uusimisesta ja lisävalaistuksesta.
Kirkkovaltuusto ei talousarviossa 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019 - 2021
ole myöntänyt määrärahaa hankkeelle.
c) Kirkkoneuvosto päättää lähdetäänkö hankkeeseen esittämään määrärahaa
seuraavaan talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2020 – 2022.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto
a) tutustui liitteenä olevaan tarjoukseen
b) keskusteli valaistuksen uusimisesta ja lisävalaistuksesta. Pyydetään lisätietoja
kunnalta hankkeesta ja kustannusten jakamisesta
c) palataan hankkeen kustannuksiin, kun kunta antaa tarkemmat suunnitelmat.
Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Simon kunnan tekninen johtaja Ilkka Soukka
vastasi kustannusarvioon seuraavasti.

Lähettäjä: Soukka Ilkka
Lähetetty: perjantai 18. lokakuuta 2019 10.45
Vastaanottaja: teija.onkalo@evl.fi
Kopio: toivo.pirneskoski@gmail.com; Marko Rantamölö <marko@centteri.fi>
Aihe: Kustannusarvio Kirkkotien valaistuksen uusimisesta
Tärkeys: Suuri
Kunta

13.500 € + sähkönkulutuksen

Seurakunta

13.500 €

Rantakaira

5.000 €

t:
Ilkka Soukka
Tekninen johtaja, Simon kunta
Ratatie 6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
95200 Simo
0400691616

ESITYS (tp)

a) Kirkkoneuvosto keskustelee hankkeesta ja kustannusarviosta.
b) Kirkkoneuvosto päättää lähdetäänkö hankkeeseen esittämään määrärahaa
seuraavaan talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2020 – 2022.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto keskusteli hankkeesta ja kustannusarviosta, joka oli seurakunnalle
13.500 euroa.
Kirkkoneuvosto päätti jäädä pois hankkeesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 119

SEURAKUNNAN EDUSTAJA VANHUSNEUVOSTOON JA VAMMAISNEUVOSTOON
Kunnanhallituksen kokouksessa 24.6.2019 on seurakunnan edustajaksi valittu Ritva Lampela
vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon. Ritva Lampela ei ole enää seurakunnalla töissä.
Kunnasta pyydetään nimeämään uusi edustaja vammais- ja vanhusneuvostoihin.

ESITYS (vt. khra)
Seurakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon nimetään seurakunnan
diakonian viranhaltija.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 120

ROVANIEMEN ALUEKESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN
Rovaniemen seurakunta on lähettänyt meille syyskuussa kirjeen, jossa tiedustellaan seurakuntamme
kantaa Rovaniemelle perustettavaan aluekeskusrekisteriin.
Kirjeessä pyydettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin
1.
2.
3.
4.

Haluaako seurakuntanne liittyä Rovaniemen seurakuntaan perustettavaan alueelliseen
keskusrekisteriin?
Mikäli seurakuntanne haluaa, onko kirkkovaltuustonne mahdollista tehdä päätös
asiasta yllä mainitun aikataulun mukaisesti viimeistään touko-kesäkuussa 2020
Mikäli seurakuntanne kirkonkirjojen digitointi- ja tallennusprosessi on kesken, milloin
ennakoitte sen valmistuvan?
Haluatteko, että Rovaniemen seurakunnan hanke- ja hallintohenkilökunta tulee
seurakuntaanne keskustelemaan alueellisesta keskusrekisteristä syksyn 2019 aikana?

Millä aikataululla teidän seurakunnan olisi mahdollista antaa vastaus yllä oleviin kysymyksiin?
Lisätietoja antavat projektisihteeri Paula Niemelä ja kirkkoherra Kari Yliräisänen puh. 040 503 2734

Liitteenä on Oulun aluerekisterikeskuksen johtajan Veijo Koivulan kirje (LIITE ).
Kaikkien seurakuntien tulee liittyä aluerekisterikeskukseen vuoden 2022 alkuun mennessä.
Tuolloin seurakunnissa tulee olla valmiina kirkonkirjojen digitointi ja tallennusprosessi. Tällä
hetkellä Oulun hiippakunnan alueella toimii kaksi aluerekisterikeskusta, Oulussa ja
Kokkolassa. Lapin alueen seurakunnista Oulun aluerekisterikeskukseen ovat jo liittyneet
Keminmaa, Pello, Posio, Tervola ja Ylitornio. Kolarin seurakunta suunnittelee liittyvänsä
vuoden 2019 lopussa. Oulun aluerekisterikeskukseen liittyneet seurakunnat ovat kokeneet
saamansa palvelun erinomaiseksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi antaa seurakuntalaisten
tarvitsemat väestörekisteri-palvelut. Siirron jälkeen seurakuntaan jää ainoastaan postitukseen
sekä toimintaryhmien muodostamiseen liittyvät tehtävät sekä kirkollisten toimitusten
hoitamiseen liittyvät paikalliset tehtävät. Osa seurakunnista on pyytäessään saanut
hoidettavakseen ns. elää-todistusten antamisen, mikä on koettu erityisesti Ruotsin puolella
työskentelevien verotuspalveluiden vuoksi tärkeäksi palvelutehtäväksi.
Oulun aluerekisterikeskus tarjoaa tällä hetkellä jäsenseurakunnille myös tietosuojapalvelut.
Esimerkiksi Tornion seurakunnan virastohenkilökunta on keskusteluissa Oulun
aluerekisterikeskukseen liittymisen kannalla. Perusteluna varmaksi ja toimivaksi koeteltu
palvelu sekä valmis yhteistyökonsepti.
Kirkkohallituksen "Kirkonkirjojenpidon keskittäminen aluerekistereihin vuoteen 2022
mennessä" – esityksen (liite) mukaan Rovaniemelle mahdollisesti perustettava aluerekisteri ei
pienen jäsenmääränsä vuoksi ole taloudellisesti ja hallinnollisesti perusteltavissa ja
toteutuessaan jäänee lyhyeksi välivaiheeksi.

ESITYS (vs. khra)
Ei ole tarkoituksenmukaista perustaa Lapin alueelle omaa aluerekisterikeskusta. Simon
seurakunnan ensisijainen vaihtoehto on liittyminen Oulun aluerekisteri-keskukseen.
Simon seurakunnan digitointi ja tarkistusprosessi on loppusilausta vaille valmis. Seurakunta
liittyy näillä näkymin Oulun aluerekisterikeskukseen vuoden 2020 lopussa.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 121

SIMON SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Seurakunnan henkilöstökoulutuksen lähtökohtana on seurakunnan toiminnan mukanaan
tuomat koulutustarpeet. Henkilöstökoulutus on koulutusta, joka tukee seurakunnan toiminnan
tavoitteellista kehittämistä, parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, lisää työtyytyväisyyttä
sekä henkistä hyvinvointia.
Seurakuntien tukena koulutus- ja kehittämistarpeeseen vastaamisessa on kirkon
henkilöstökoulutusjärjestelmä, jonka muodostavat kirkon koulutuskeskus, kirkkohallituksen
muut yksiköt, hiippakuntien tuomiokapitulit ja kirkolliset järjestöt sekä oppilaitokset sovitun
työjaon mukaisesti. Kirkon koulutuskeskus laatii näiden tahojen koulutustarjonnasta vuosittain
henkilöstökoulutusoppaan.
Valmiin koulutustarjonnan lisäksi seurakunnat voivat lähestyä koulutustarpeineen
tuomiokapituleja. Yhteistyössä niiden kanssa seurakunta tai joukko seurakuntia voi kirkon
koulutusverkostoa hyödyntäen toteuttaa juuri haluamansa kaltaista koulutus- ja
kehittämistoimintaa.
Seurakunnan koulutussuunnitelmaan on aikaisempina vuosina varattu henkilöstön
koulutukseen 500,00 euroa/työntekijä.

ESITYS (tp)

Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy henkilöstön koulutukseen 500,00 €/vakituinen työntekijä;
2) päättää, että hyväksyttyjen koulutusten ajalta viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada
varsinainen palkkansa tai täysi korvaus menetetystä säännöllisen työajan ansiosta.
Lisäksi korvataan aiheutuneet matkakustannukset kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukaisesti sekä esitettyjä tositteita vastaan muutkin koulutuksesta aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset;
4) valtuuttaa kirkkoherran, määrärahojen puitteissa, hyväksymään vuoden varrella tulevat eri
työaloille suunnatut koulutukset (mm. ajankohtaiskurssit), joihin on tarkoituksenmukaista
osallistua;
5) valtuuttaa kirkkoherran määrittämään kurssit, joihin haetaan Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin koulutusavustusta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 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 €, toimintakulut 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 124

LUOTTOTAPPIO
Kipa on toimittanut luottotappioesityksen 90,00€, liite. Avoimia saatavia on seurakunta/Kipa
perinyt tuloksetta vähintään kolme kertaa.
Saatavia seuraavasti:
90,00
rippikoulu
Taloussääntö (KV 08.11.2017, 27§)
III Omaisuuden hoito
10 § Saatavien perintä
Saatavien valvonta ja perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti
perityiksi. Jos saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava
maksamaan velkansa. Muihin perimistoimiin on ryhdyttävä viipymättä, jos saatavaa
viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu.
Viranhaltijapäätöksinä myönnetyt maksujen alennukset tai vapautukset kirjataan myynti- ja
muiden saamisten oikaisuksi välittömästi päätöksen jälkeen.
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä päättää avoimen saatavan kirjaamisesta luottotappioksi. Jos
avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hän tekee asiasta kirjallisen päätök-sen
perusteluineen ja antaa tiedon päätöksestä kirkkoneuvostolle.
Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi
tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen vähintään vuosittain. Jälkiperintää on kuitenkin syytä jatkaa

ESITYS (tp)
Poistetaan saatavat ja kirjataan luottotappioksi 90,00 €.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 125

KANTOLANHARJUN HAKKUU
Kantolanharjun hakkuu on loppusuoralla. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Toivo Pirneskoski on valvonut työmaata. Liitteenä valokuvia.
Tilanne 28.10.2019 moton raportin mukaan tilavuus yhteismäärät 1059,96 m3 josta
mänty 865,49, kuusi 110,63, koivu 72,12 ja lehti 11,73. Latvuksia n. 300 m3.

Kirkkoneuvosto 2.5.2019 § 51
§ 51
KANTOLANHARJUN PYSTYKAUPPATARJOUKSET
Simoniemen Kantolanharjulla sijaitsevalla Niemelä 751-404-8-21 tilalla on
metsätaloussuunnitelman mukaan muu harvennus käsittelykuvioilla 3, 4, 5 ja 5.1,
kohteen pinta-ala 9.51 ha.
Pystykauppatarjouspyynnöt on lähetetty 14.03.2019, liite.
LIITTEET:

Tarjouspyyntö
Kartta
Saapuneet tarjoukset

ESITYS (tp)

Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet tarjoukset.

PÄÄTÖS

Juha Parpala poistui kokouksesta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Länsi-Pohja
Metsanhoitoyhdistyksen pystykaupan toteuttajaksi perusteluna seurakunnan oma
vaikuttamismahdollisuus korjuun tulokseen sekä kohteen luontoarvo ja kunnioittava
metsänhoitotyön jälki.

ESITYS (tp)

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toivo Pirneskoski kertoo hakkuun valvonnasta.
Merkitään hakkuun tilanne tiedoksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 126

SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄTILOJEN KORJAUSTYÖN TAKUUTARKASTUS
Seurakuntakeskuksen takuutarkastus on suoritettu 27.9.2019. Takuutarkastuksessa
tulleet virheet ja puutteet on kirjattu pöytäkirjaan, liite.
Takuutarkastuksen jälkitarkastus on suoritettu 11.10.2019, liite.
Jälkitarkastuksen jälkitarkastus on suoritettu 18.10.2019 ja virheiden ja puutteiden
korjaukseen on annettu takaraja 31.10.2019.
Takuutarkastuksessa todettiin sakastin ja pääovien tuulikaapin ilmastoinnissa
puutteita. Suunnittelijalta on tilattu korjausehdotus.

ESITYS (tp)

Merkitään takuutarkastus tiedoksi.
Sakastin ja pääovien tuulikaapin ilmastoinnin korjaustoimenpiteisiin palataan
kun suunnittelijalta saadaan ehdotus.

PÄÄTÖS

Todetaan takuutarkastus saadun tiedoksi.
Sakastin ilmastointi korjaustoimenpiteet on suoritettu.
Pääoven tuulikaapin ilmastoinnin/lämmityksen suunnitelma hyväksytty ja
annetaan työsuoritus Lapin LVI-Asennus Oy:n tehtäväksi.
Anotaan lisämäärärahaa kirkkovaltuustolta seurakuntakeskukselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
sivu 17

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

06.11.2019
Simon seurakuntakeskus, Simontie 6

PYKÄLÄ
§ 127

VAKUUTUSMEKLARI
Simon seurakunnalla ei tällä hetkellä ole vakuutusmeklaria. Vakuutusturvan ylläpito on
asiantuntija työtä. Lapin seurakunnat käyttävät vakuutusmeklarina Vakuutusvälitys Arktia Oy:tä.
Vakuutusvälitys Arktia Oy:llä on vankka kokemus seurakuntien riskienhallinnasta ja vakuutusturvan ylläpidosta.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy Vakuutusvälitys Arktia Oy:n 25.10.2019 päivätyn tarjouksen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 128

LÄHETYSTYÖRYHMÄ TOIMIKAUSI 2019-2020
Kirkkoneuvosto on 25.2.2019 § 11 valinnut lähetystyöryhmän kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi
seurakuntapastorin.
Kirkkoneuvosto on 18.9.2019 § 104 määrännyt diakonian viranhaltijan työtehtäviin
lähetyssihteerin tehtävät.
Lähetyssihteerin on hyvä olla lähetystyöryhmässä.

Kirkkoneuvosto 25.2.2019 § 11
§ 11

LÄHETYSTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2019-2020
Kirkkojärjestyksen 9. luvun 4 §:n mukaan:
Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta ajan se
määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.
Simon seurakunnassa mainittuja toimikuntia on kutsuttu työryhmiksi ja niiden tehtävänä on ollut toimia
ideoivassa ja kehittävässä roolissa työalalla. Kehittämistehtävän vuoksi työryhmää ei ole syytä nimetä liian
suureksi, vaan 3-5 hengen kokoinen työryhmä on koettu tässä suhteessa sopivan kokoiseksi. Lisäksi
työryhmä on toiminut työntekijän apuna työalan suuremmissa tilaisuuksissa. Asioiden valmistelun
kannalta hyväksi ratkaisuksi koettu se, että kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi työryhmään on nimetty
työalasta vastaava työntekijä.
Kirkkolain 23. luvun 8. pykälässä säädetään naisten ja miesten edustuksesta seurakunnan
toimielimessä:
KL 23:8 Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kirkkojärjestyksen 9. luvun 4 §:n muotoilu antaa ymmärtää, että toimikunnissa on kyse
erityistä asiantuntemusta vaativasta tehtävästä, jonka vuoksi työryhmiä on pidettävä
asiantuntijatyöryhminä. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto voi tarvittaessa poiketa KL 23:8
mainitusta naisten ja miesten edustuksen suhteesta toimielimessä.

ESITYS

Valitaan lähetystyöryhmä toimikaudelle 2019-2020.
Päätetään, että lähetystyöstä toimikaudella 2019 – 2020 vastaa seurakuntapastori.
Valitaan kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi seurakuntapastori.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti lähetystyöryhmän jäseniksi Paula Kaukoniemi,
Martti Rivinoja ja Jaana Tuuttu ja kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi seurakuntapastori.
Päätettiin yksimielisesti, että lähetystyöstä toimikaudella 2019 – 2020 vastaa seurakuntapastori.

Kirkkoneuvosto 18.9.2019 § 104
§ 104

DIAKONIA VIRANHALTIJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.8.2019 § 74 julistanut haettavaksi Simon seurakunnan diakonian viran
2.9.2019 päättyvällä hakuajalla.
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan saapui 4 hakemusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
Kirkkoneuvosto päätti kutsua kokouksessaan 4.9.2019 § 91 haastatteluun hakijoista Rauni Juntin, Heidi
Lamberg-Skagemon, Sanna Mäenpään ja Rea Skogin. Kirkkoneuvosto asettamaan haastattelutyöryhmään
kuuluvat kirkkoherra Pauli Kivioja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Maiju Tihinen, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan Kimmo Laisalmen ja kirkkoneuvoston jäsenen Jaana Tuutun.
Haastattelutyöryhmä on suorittanut haastattelut 11.9.2019 Aseman seurakuntakeskuksella. Haastatteluista
on laadittu liitteenä (salainen) oleva esittelymuistio, josta käy ilmi haastattelutyöryhmän esitys perusteluineen.
Lisäksi haastatteluista on laadittu yleisluontoiset muistiinpanot, jotka ovat nähtävillä kokouksessa.
ESITYS (vt. khra)
Kirkkoneuvosto päättää valita Simon seurakunnan diakonian viranhaltijaksi Rea Skogin ja varalle Sanna
Mäenpään.
Diakonia viranhaltijan työtehtäviin kuuluu myös lähetyssihteerin tehtävät.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto muuttaa lähetystyöryhmän kokoonpanoa.
Lähetystyöryhmä toimikaudella 2019 – 2020 on seuraava:
Paula Kaukoniemi
Martti Rivinoja
Jaana Tuuttu
kokoonkutsuja ja sihteeri diakonian viranhaltija.
Lähetystyöstä toimikaudella 2019 – 2020 vastaa diakonian viranhaltija.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 129

VUOROTTELUVAPAA
Seurakuntamestari anoo toimestaan vuorotteluvapaata ajalle 1.1.2020 – 31.5.2020.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto myöntää vuorotteluvapaan seurakuntamestarille ajalle
1.1. – 31.5.2020.
Kirkkoneuvosto palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaisen.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 130

KIRKKOHERRAN VIRKA
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Simon seurakunnan
kirkkoherran viran. Hakuaika päättyy 25.11.2019. Ilmoitus on luettavissa hiippakunnan internetsivustolla.

Simon seurakunnan kirkkoherran virka
Tehtäväkuvaus ja tehtävän vaatimukset sekä lisätietojen antaminen hakijalle ja hakeminen tehtävään
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.
Lisätietoja antavat vs. kirkkoherra Pauli Kivioja p. 040 358 0390,
pauli.kivioja@evl.fi sekä pappisasessori Kari Tiirola, p. 044 7698233,
kari.tiirola@evl.fi.
Tehtävän tiedot
Hakuaika
25.10.2019 - 25.11.2019 15:00
Organisaatio
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

ESITYS (tp)
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 132

DIAKONIAN VIRANHALTIJAN VALINTA JA TYÖAJAN MUUTTAMINEN
Diakonian viranhaltijaksi valittu on ilmoittanut sähköpostitse kirkkoherralle, ettei voi ottaa
virkaa vastaan. Kirkkoherra on ollut yhteydessä varalle valittuun henkilöön. Hän ilmoitti
tilanteensa muuttuneen siten, että voisi ottaa vain osa-aikaisen, esimerkiksi 60% viranhoidon
vastaan. Toista varalla olijaa ei ole valittu, joten virka olisi pantava uudelleen auki, jos
halutaan 100% virka.
Taloudentasapainottaminen edellyttää myös aina virkoja täytettäessä harkitsemaan niiden
todellinen tarve ja säästömahdollisuudet. Lisäksi, nyt aloite on tullut työntekijältä itseltään.
Viran muuttaminen osa-aikaiseksi edellyttää valtuuston päätöstä ja tuomiokapitulin
hyväksyntää.

ESITYS (vs. khra)
Täytetään diakonian virka koeluontoisesti osa-aikaisena. Se voi tapahtua kirkkoherran
päätöksellä sijaisen ottamiseksi (enintään 6 kk), joka tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostoon tai
virkaan tulevan diakonin itsensä anomuksella osittaisena virkavapautena määräajaksi. Näin
saataisiin jo marraskuussa diakoni työhön. Menettelystä sovitaan tarkemmin tuomiokapitulin
lakimiesasessorin kanssa.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
sivu 24

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

06.11.2019
Simon seurakuntakeskus, Simontie 6

PYKÄLÄ
§ 133

TIEDOKSIANNOT

ESITYS
Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simonseurakunta.fi.
Kirkkohallituksen julkiset internet-palvelut osoitteessa evl.fi.
Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto 20.11.2019
Kirkkovaltuusto 27.11.2019
Tulossa 11.2.2020 Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
Tuomiokapitulin päätöksiä 24.10.2019, liite.
Pastoraalitutkinnon on suorittanut Marja-Riitta Ojala
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
sivu 25

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

06.11.2019
Simon seurakuntakeskus, Simontie 6

PYKÄLÄ
§ 134

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

ESITYS

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 07.11. – 20.11.2019 ma - pe klo 09-13 välisenä aikana
kirkkoherranvirastossa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 135

OIKAISUVAATIMUS JA MUUTOKSEN HAKU

ESITYS

Oikaisuvaatimus ja valitusosoite liitteenä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 136
ESITYS

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kokous päätettiin klo 20.52.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

