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KOKOUSTIEDOT
Aika

Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Varajäsen

Muut osallistujat

11.5.2018 klo 17.00 – 18.00
Seurakuntakeskus Aatoksen kokoushuone
Itkonen Juha, vs.kirkkoherra, pj.
Honkanen Kari, varapuheenjohtaja
Havanka Pentti
Juurakko Heikki
Koivunen Hannu
Koivunen Maija-Liisa
Marttila Virve
Nieminen Usko
Salunen Jussi
Sarvana Eeva-Stiina
Kärkelä Irja
Viljanmaa Anita

Kärkelä Irja

Ikkala Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pirttijärvi Pekka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Ruusila Lilli, talouspäällikkö, sihteeri

KN 63
ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Juha Itkonen

Sihteeri

Kari Honkanen

Lilli Ruusila

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

11.5.2018 Ruovedellä

Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Todistaa

Usko Nieminen
14. - 28.5.2018 Taloustoimistossa
Lilli Ruusila talouspäällikkö

Anita Viljanmaa
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KN § 59

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo: 17.00.
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
KN § 60

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4§). Kokouskutsu on lähetetty 4.5.2018.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KN § 61

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja ehdottaa
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Kirkkoneuvoston listan sivu numero 6 korvattiin uudella sivulla, kokouksen alussa.
Muut asiat:
1. Aatoksen lopputarkastus
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 62

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Päätösesitys: Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Usko Nieminen ja
Anita Viljanmaa.
Pöytäkirja on nähtävänä 14. - 28.5.2018 seurakunnan taloustoimistossa.
Ilmoitus 14.5.2018.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 63

RUOVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA, LAUSUNNON
PYYTÄMINEN SEURAKUNNALTA
Liite 1. Tampereen tuomiokapituli pöytäkirjanote § 189 02.05.2018.
Tuomiokapituli pyytää Ruoveden seurakunnalta valmistelun mukaista lausuntoa 21.5.2018
mennessä.
”Seurakunnan lausunto tulee sisältää:
- esityksen vaalitavasta
- jos kirkkovaltuusto esittää välillistä vaalia, esitys tulee perustella (KL 23:11 §)
- lausunto Ruoveden seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista (KJ 6:13 §)
- tuleeko virkaan valitun esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote
(KL 6:33 §). Ote tulisi vaatia vain silloin, kun kirkkoherran virkaan pysyväisluonteisesti ja
olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten kanssa.
- koska ensisijaisesti kirkkoherran virka laitetaan haettavaksi verkkolomakkeella (KirkkoHR), tulee seurakunnan lausunnossa käydä ilmi:
1) kuka antaa lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta (nimi,puhelinnumero, sähköposti),
2) viran palkkaus ja
3) organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)”
Perustelut:
Vaalitavassa on kysymys siitä, että onko vaalit vai valitseeko kirkkoherran kirkkovaltuusto
(välilliset vaalit). Välillisen vaalin etuja ovat vaivattomuus verrattuna välittömään vaaliin
(vähemmän määräaikoja ja vaalilautakunnan kokouksia ja muita vastuita), mahdollisuus
teettää soveltuvuuskokeita ja haastatella hakijoita. Välittömän vaalin etuna ovat puolestaan
avoimuus, demokraattisuus, traditio ja mahdollisuus myönteiselle julkisuudelle.
Ohjeistus:
”Kirkkoherran viran tultua avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaa, seurakuntalaisten aktiivisuus
vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Perusteltua on, että seurakunta tiedottaa tulevista vaaleista kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan niin ajoissa, että seurakuntalaisten on mahdollisuus käydä mediakeskustelua myös vaalitavasta. Tiedotusvastuu kirkkoherran vaalista kuuluu seurakunnan kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle. Kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvoston tehtävä
pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Jos pyyntöä ei ehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla. Päätöksen
siitä, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, tekee hiippakunnantuomiokapituli. Se voi
omassa harkinnassaan ottaa seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman
näkemyksensä seurakunnan tarpeista. Käytännössä tuomiokapituli voi kuitenkin vain erityisestä syystä ratkaista vaalitavan seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Viran erityisiin tarpeisiin voidaan listata seurakunnan toivomat asiat. Eli: ”Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden
taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan.” Seurakuntalaiskeskustelun
toteuttamisessa on käytetty työvälineenä internet-kyselyä, johon on saapunut 11.5.2018 klo
12 mennessä 42 vastausta. Varapuheenjohtajan päätösesityksen kohta kaksi perustuu ensisijaisesti kyselyn vastauksiin.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösesitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.
2) Viran erityisinä tarpeina kirkkoneuvosto painottaa yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää kykyä johtaa työyhteisöä. Eduksi katsotaan avarakatseisuus, taidot toimia
lasten ja nuorten kanssa, hyvä hallinto-osaaminen, hyvät taidot jumalanpalveluksissa ja
kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidollisuus ja talousosaaminen.
3) Varsinaista edellytystä rikosrekisteriotteen (KL 6:33 §) pyytämiseen ei ole.
4) Lisätietoja antaa vs. kirkkoherra Juha Itkonen p. 040 804 9579 juha.itkonen@evl.fi tai
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Ikkala p. 050 547 9455 ikkala@phpoint.fi. Viran
palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
5) Viran palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
6) Peruskuvaus Ruoveden seurakunnasta: Seurakunnan väkimäärä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 3594 henkilöä. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa: Sofia Magdalenan
kirkko ja Muroleen kyläkirkko. Vuonna toteutettiin jumalanpalveluksia 77 kappaletta,
hautauksia on noin 90 vuodessa, kasteita 25-30 ja rippikouluja 2. Seurakunnassa on 11
työntekijää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Juha Itkonen poistus kokouksesta 17.26 – 17.52.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että:
1) Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.
2) Viran erityisinä tarpeina kirkkoneuvosto painottaa yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää kykyä johtaa työyhteisöä. Eduksi katsotaan avarakatseisuus, taidot toimia
lasten ja nuorten kanssa, hyvä hallinto-osaaminen, hyvät taidot jumalanpalveluksissa ja
kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidollisuus ja talousosaaminen ja, kansanomainen
(kansan mies – kansan nainen, poiminta kyselystä).
3) Pyydetään rikosrekisteriote (KL 6:33 §).
4) Lisätietoja antaa seurakuntapastori p. 040 804 9577 ville.vauhkonen@evl.fi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja p. 044 513 3501 ukko@wikinghouse.fi ja kirkkokovaltuuston
puheenjohtaja Timo Ikkala p. 050 547 9455 ikkala@phpoint.fi.
5) Viran palkkaus on Kirkon johtavien virkojen hinnoitteluryhmä K10:n mukainen.
6) Peruskuvaus Ruoveden seurakunnasta: Seurakunnan väkimäärä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 3594 henkilöä. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa: Sofia Magdalenan
kirkko ja Muroleen kyläkirkko. Vuonna toteutettiin jumalanpalveluksia 77 kappaletta,
hautauksia on noin 90 vuodessa, vihkimisiä 5 – 10, kasteita 25-30 ja rippikouluja 2. Seurakunnassa on 11 työntekijää.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuuston jäsen Anita Viljanmaa jätti eriävän mielipiteen:
”Eriävä mielipide
Esitän, että kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jotta seurakuntalaiset saavat osallistua
päätöksentekoon.”

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Lape: on vaikutusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 64

ILMOITUSASIAT
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 9/2018
Esitykset pro ecclesia-mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä
2018, Liite Ohje
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjanote 5/2018 02.05.2018
Viranhoitomääräys, kappalainen Juha Itkonen 1.6 – 1.7.2018 ja 30.7 – 31.12.2018
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjanote 5/2018 02.05.2018
Viranhoitomääräys, pastori Ville Vauhkonen, vs.kirkkoherra ajalle 2 – 29.7.2018.

Vs. kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KN § 65

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Aatoksen lopputarkastus
Kirkkoneuvoston jäsen Anita Viljanmaa kysyi, koska Aatoksen lopputarkastus on?
Korjauslista olisi laitettava kirkkoneuvoston jäsenille.
Aatoksen lopputarkastus tulee olla 30.6.18 mennessä. Aatoksesta on kerätty
korjauslistaa, mikä on esitetty pääurakoitsija Marko Aaltoselle.

Talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvoston jäsenille laitetaan tiedoksi korjauslista sähköpostilla.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 66

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea
muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 §:n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus.
Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle.
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.
Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa
päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n
mukaisen kynnysarvon.

Päätösehdotus:
Muutoksenhaku on kirjattuna jokaisen pykälän kohdalla.
Kirkkolain mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 16.00.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

