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Kokousaika:

24.04.2019 klo 16.00 – 19.10

Kokouspaikka:

Seurakuntasali

Läsnä:

Perälä Maaria
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Jakkila-Parkkinen Tiina
Keränen Oiva
Turpeinen Pekka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Poissa:
Muut saapuvilla olleet:
§ 52-61

Pöytäkirjantarkastajat:

54 §: Osmo Buller ja Oiva Keränen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Maaria Perälä
puheenjohtaja

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja ja sihteeri § 57

__________________________________
Ulla Majava
varapuheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

Taivalkoski 24. päivänä huhtikuuta 2019

__________________________________
Osmo Buller

_______________________________
Oiva Keränen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntasalissa keskiviikkona 24. päivänä
huhtikuuta 2019 alkaen klo 16.00.
ESITYSLISTA
52 §
53 §
54 §
55
56
57
58
59

§
§
§
§
§

60 §
61 §
62 §
63 §
64 §
65 §
66 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Varainhoitovuoden 2018 tilintarkastuskertomus
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä / paikallinen järjestelyerä 1.4.2019
Virallisten edustajien nimeäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
Virallisten edustajien nimeäminen Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen
Metsästysvuokrasopimus / Majovasuon riistapojat ry
Seurakuntapastori Matias Muholan virkavapausanomus ajalle 1.6.2019–31.12.2020
Lausunnon antaminen Oulun Hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntapastorin
viransijaisesta ajalle 1.6.2019 – 31.12.2020
Johtokuntien, kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien ja viranhaltijain päätösten ottaminen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 18. päivänä huhtikuuta 2019

Puheenjohtaja
Maaria Perälä
vs. kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 25.4.–8.5.2019
toimiston aukioloaikana ma - to klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 52 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 53 §

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4)
Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 18.4.2019 sähköpostitse.

Päätösesitys (khra):

Kokouksen puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Kokous todetaan
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 54 §

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösesitys (khra):

a) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b) Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
c) Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Osmo Buller ja Oiva
Keränen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 55 §
Esityslistan kohdassa ”Muut mahdolliset asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi
kiireellisiä ja / tai merkitykseltään vähäisiä asioita, jos kirkkoneuvosto
hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.
Päätösesitys (khra):

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.
Lisäksi otettiin käsittelyyn kokouskutsussa mainitsematon asia § 60
Metsästysvuokrasopimus / Majovasuon riistapojat ry.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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VARAINHOITOVUODEN 2018 TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kirkkoneuvosto 56 §
Tilintarkastus on suoritettu 23.päivänä huhtikuuta 2019. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 1.
Tilintarkastuskertomuksessa ei pyydetty lisäselvityksiä. Tarkastaja esittää
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto
1. käsittelee tilintarkastuskertomuksen; ja
2. esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tilien ja
tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ/Paikallinen järjestelyerä 1.4.2019
Kirkkoneuvosto 57 §
Kirkkoneuvosto asetti helmikuussa työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä
esitys kirkkoneuvostolle 1.4.2019 toteutettavan järjestelyerän jakamisesta.
Kirkkoneuvosto nimesi palkkaustyöryhmän jäseniksi Osmo Bullerin ja
Maaret Ihmeen ja puheenjohtajaksi Ulla Majavan.
Työryhmä on pitänyt kokouksen 1.4.2019, jossa myös kuultiin vs.
kirkkoherra Maaria Perälää ja talouspäällikkö Kari Jaakkolaa. Työryhmä on
valmistellut 1.4.2019 voimaantulevan järjestelyerän (suuruudeltaan 125,53
€) jakamisen. Työryhmä on päätynyt määräaikaiseen järjestelyerän
jakamiseen, koska arviointikriteerejä ei ole vielä laadittu. Lisäksi
määräaikaisuutta perustellaan sillä, että vakituinen kirkkoherranviranhaltija
on opintovapaalla 31.1.2020 saakka.
Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistuksen mukaan 1.4.2019 jaettava
järjestelyerä koskettaa vs. kirkkoherra Maaria Perälää ja talouspäällikkö Kari
Jaakkolaa.
Työryhmän muistio on esityslistan liitteenä nro 2. (ei julkinen)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana kokouksen puheenjohtajana ja esittelijänä kirkkoherran ja
talouspäällikön ollessa esteellisiä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätösehdotus (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja):
Työryhmä esittää, että vs. kirkkoherra Maaria Perälän osuus järjestelyerästä
on 35,01 € ja talouspäällikkö Kari Jaakkolan osuus on 90,52 €. Järjestelyerä
jaetaan määräaikaisena 31.3.2020 saakka, tai kunnes vaativuuden arviointi
on tehty.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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VIRALLISTEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
Kirkkoneuvosto 58 §
Taivalkosken seurakunnalla on oikeus lähettää kaksi virallista
kokousedustajaa Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen. Suomen
Lähetysseuran vuosikokous järjestetään 18.5.2019 valtakunnallisten
lähetysjuhlien yhteydessä Jyväskylän kaupunginteatterilla, Vapaudenkatu
36. Jyväskylässä järjestetään samana viikonloppuna myös kirkkopäivät.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto nimeää Taivalkosken seurakunnan viralliset edustajat
Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen. Lähetyspiiriläisistä Eliisa Puttonen
ja Kirsti Moilanen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä
vuosikokousedustajiksi.
Päätös:

Taivalkosken seurakunnan virallisiksi edustajiksi nimettiin Kirsti Moilanen ja
Eliisa Puttonen.
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VIRALLISTEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Kirkkoneuvosto 59 §
Taivalkosken seurakunnalla on oikeus lähettää edustaja Medialähetys
Sanansaattajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään
perjantaina 24.5.2019 klo 18 Vantaalla Korson seurakuntasalissa. Korsossa
vietetään 25. -26.5. Medialähetyspäiviä.
Päätösehdotus (khra):
Lähetyspiiriläisistä kukaan ei ole lähdössä Medialähetyspäiville.
Kirkkoneuvosto nimeää Taivalkosken seurakunnan virallisen edustajan
Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Päätös:

Medialähetys Sanansaatajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen ei
päätetty lähettää edustajia.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS/MAJOVASUON RIISTAPOJAT
K-neuvosto 103 § / 2011

Majovasuon riistapojat ry:n metsästysvuokrasopimus on päättynyt
31.8.2011. Vuokrasopimus on oikeuttanut metsästämään seurakunnan
Näverin tilalla yhteensä 22,4 ha. Vuokrasopimus oli tehty 10 vuoden
ajaksi.
Vuokra on ollut 84,09 euroa ja maksu on tapahtunut kertakorvauksena.
Majovasuon riistapojat ry haluaa uusia vuokrasopimuksen edellä
mainituille alueille seuraavin ehdoin:
1. Metsästysvuokrasopimus koskee hirvieläinten ja petoeläinten
metsästystä.
2. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.
3. Sopimus on voimassa 10 vuotta: 1.1.2012 - 31.4.2021.
Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Metsästysvuokrasopimus Majovasuon riistapojille uusitaan Näverin
tilalle hirvieläinten ja petoeläinten metsästystä varten 1.1.2012 31.12.2021 väliseksi ajaksi.
2. Vuokra on 100 euroa ja tapahtuu kertamaksuna.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Kirkkoneuvosto 60 §

Majovasuon riistapojat ry haluaisi vuokrata Taivalkosken seurakunnan
omistaman tilan RN:o 832-408-5-13 ”Heinäoja” metsästysmaaksi
hirvieläinten ja pienpetojen metsästystä varten. Alue sijaitsee
metsästysseuran nykyisten metsästysmaiden vieressä ja on kooltaan noin 18
ha.
Seurakunta on aiemmin vuokrannut ko. metsästysseuralle Näveristä
metsästysmaata siten, että sopimus päättyy 31.12.2021. Voisi olla järkevää
liittää anottu alue kyseiseen metsästysvuokrasopimukseen 31.12.2021
saakka 20 euron hinnalla.

Päätösehdotus (tp):

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. anottu metsästysmaan vuokraus Heinäojan palstalla liitetään aiemmin
tehtyyn metsästysvuokrasopimukseen Majovasuon riistapojille Näverin
tilalle hirvieläinten ja petoeläinten metsästystä varten 1.1.2012 31.12.2021 väliseksi ajaksi.
2. vuokra on 20 euroa lisäalueelta ja tapahtuu kertamaksuna.
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
24.04.2019

04 / 2019
Sivu 9 / 14

SEURAKUNTAPASTORI MATIAS MUHOLAN VIRKAVAPAUSANOMUS AJALLE 1.6.2019–
31.12.2020
Kirkkoneuvosto 61 §
Seurakuntapastori Matias Muhola on hakenut Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta virkavapautta Taivalkosken seurakunnan osa-aikaisesta
(80%) seurakuntapastorin virasta ajalle 1.6.2019–31.12.2020.
Virkavapausanomuksen perusteena on toisen työtehtävän hoitaminen.
Matias Muhola on valittu Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen
rippikoulutyön asiantuntijan tehtävään.
Matias Muhola on toiminut Taivalkosken seurakunnan vs.
seurakuntapastorina 17.10.2016-31.12.2017 sekä osa-aikaisena (80 %)
seurakuntapastorina 1.1.2018 alkaen. Muholalle on aikaisemmin myönnetty
opintovapaata kirkkoherran päätöksellä ajalle 25.2. – 3.3.2019 ja 27.28.4.2019.
Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli myöntää papin viran haltijalle yli
kahden kuukauden virkavapauden (KJ 6:8.4b).
Kirkkojärjestyksen mukaan, jos seurakunnan papin viran haltija pyytää
virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai
perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston
lausunto (KJ 6:9).
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto puoltaa seurakuntapastori Matias Muholan Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille osoittamaa virkavapausanomusta ajalle
1.6.2019–31.12.2020.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Pauna poistui tämän pykäläkohdan jälkeen kokouksesta klo 16.50.
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LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE
SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISESTA AJALLE 1.6.2019 – 31.12.2020
Kirkkoneuvosto 62 §
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Taivalkosken seurakunnalta
lausuntoa seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttämisestä ajalle 1.6.2019 –
31.12.2020, mikäli seurakunta puoltaa seurakuntapastori Matias Muholan
virkavapautta tuolle ajalle, ja tuomiokapituli virkavapauden myöntää.
Kesäajan haasteellisuuden sekä Taivalkosken seurakunnan kaksipappisen
virkarakenteen vuoksi asiaa on kiirehditty, vaikka virkavapausanomusta ei
ole vielä käsitelty.
Lähtökohtaisesti tuomiokapituli täyttää pitkät sijaisuudet avoimen
rekrytoinnin kautta. Tällä kertaa on kuitenkin sovittu, että hakijoita
kartoitetaan ilman avointa rekrytointia. Hiippakunnan tämänhetkisessä
pappistilanteessa on todennäköistä, että avoimeen rekrytointiin saataisiin
lähinnä pappisvihkimystä hakevia teologian maistereita, ei niinkään valmiita
pappeja. Pappisvihkimyksen prosessin aikataulutus on puolestaan jo niin
pitkällä, että avointa rekrytointia ei olisi ehditty tehdä vaadittavassa
aikataulussa. Oulun hiippakunnan seuraava pappisvihkimys on 9.6. ja
tuomiokapitulin täysistunto päättää vihittävistä papeista 2.5.2019.
Hiippakuntapastori on lähestynyt joitakin hiippakunnan seurakuntapastorin
sijaisuuksiin tai virkoihin kevään aikana hakeneita maistereita ja tiedustellut
heidän mahdollisuuttaan ja halukkuuttaan osallistua Taivalkosken
seurakunnan mahdolliseen tulevaan rekrytointiin. Tiedustelujen tuloksena
tuomiokapituli esittää Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvostolle ehdolle
kahta pappisvihkimystä hakevaa henkilöä:
Kolmonen Jari
Mustonen Eva-Maria
Eva-Maria Mustosen kohdalla on käynnissä myös muita rekrytointeja.
KL 6:11
--Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi,
seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista
ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen
viranhoitomääräyksen antamista.
--KJ 5: 5
Papiksi voidaan vihkiä henkilö, joka
1) on kutsuttu toimittamaan papinvirkaa;
Tuomiokapituli pyytää Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvostoa
antamaan ehdollisen, perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella mainituista
henkilöistä Taivalkosken seurakunnan seurakuntapastorin mahdollista
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viransijaisuutta koskien. Mikäli molemmat henkilöt ovat käytettävissä,
seurakuntaa pyydetään asettamaan lausunnossa heidät siihen järjestykseen,
jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään. Ilmoittakaa samalla, onko kyseinen
tehtävä sellainen, johon määrättävältä on syytä ja perusteltua pyytää
rikosrekisteriotetta. Mikäli toivotte tehtävään koeaikaa, ilmoittakaa myös
siitä.
Lausunnossa annetaan vertailevat tiedot, millä tavoin ja millä sisällöllisillä
perusteilla kirkkoneuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Julkinen ilmoitus
asettaa vaatimuksen noudattaa tarkasti yleisiä hyvän hallinnon periaatteita
(hyvä hallintomenettely, yleiset virkaylennysperiaatteet, tasa-arvolaki,
yhdenvertaisuus-laki).
Taivalkosken seurakuntapastorin tämänhetkinen vastuuala on kasvatustyö.
Jari Kolmonen (s. 1992) on valmistunut Teologian maisteriksi Helsingin
yliopistosta vuonna 2017. Hän työskentelee tällä hetkellä
seurakuntateologina Stenebyn pastoraatissa Ruotsissa. Aikaisemmin hän on
toiminut seurakuntaharjoittelijana samassa pastoraatissa (9/2018 – 2/2019)
ja kesäteologina Kemissä (5-7/2016). Lisäksi hänen työkokemukseensa
sisältyy muutaman kuukauden työskentely kirjanpitäjänä Tili- ja isännöinti
Agenda Oy:ssä sekä yli vuoden verran työskentelyä logistiikkatyöntekijänä
Keslog Oyllä.
Eva-Maria Mustonen (s. 1989) on valmistunut Teologian maisteriksi ItäSuomen yliopistosta vuonna 2018 ja Filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta
vuonna 2014. Hän työskentelee tällä hetkellä nuorisotyönohjaajan
viransijaisena Taivalkosken seurakunnassa (1/2019 alkaen). Aikaisemmin
hän on toiminut mm. kesäteologina Haukiputaan seurakunnassa kesällä 2018
sekä sielunhoidon harjoittelijana Joensuussa Siun Sotessa keväällä 2018.
Lisäksi hänen työkokemukseensa sisältyy mm. toimimista museoassistenttina
Suomen maatalousmuseossa Loimaalla 2015-2016 ja kirkko-oppaana
Muhoksella kesäkaudet 2010-2011 sekä syksyllä 2014 ja Oulun
tuomiokirkossa kesäkaudella 2014. Hän on työskennellyt lyhyemmissä
projektiluonteisissa tehtävissä eri aloilla.
Molemmat hakijat saivat 18.4. sähköpostitse kahdeksan kysymystä, joiden
pohjalta heidän tuli laatia itsestään 23.4. mennessä maksimissaan 10
minuutin esittely. Koska Jari Kolmonen ei pääse paikalle kirkkoneuvoston
kokoukseen, molemmille ehdolle asetetuille teologian maistereille kerrottiin,
että heidän on mahdollista tehdä joko esittelyvideo tai tulla paikan päälle.
Esittelyn jälkeen kirkkoneuvosto voi esittää heille lisäkysymyksiä
videopuhelun tai äänipuhelun välityksellä (Jari Kolmonen) tai paikan päällä
(Eva-Maria Mustonen). Ennalta valmisteltua esittelyä varten esitettiin
seuraavat kysymykset:
1.
Kerro itsestäsi
2.
Mitä aikaisemmat työtehtävät ovat opettaneet sinulle toimimisesta
ihmisten parissa ja kanssa?
3.
Millaisia vahvuuksia sinulla on ajatellen seurakuntatyötä pienellä
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paikkakunnalla?
4.
Mitä haluaisit oppia, jos pääset seurakuntapastoriksi Taivalkoskelle?
5.
Oletko valmis tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa kaikissa
tilanteissa?
6.
Koska voisit aloittaa työn?
7.
Mikä on sinulle rakas virsi ja mikä siinä koskettaa?
8.
Pidä maksimissaan viiden minuutin pääsiäisaiheinen iltahartauspuhe,
jonka voisit pitää Taivalkosken lähetyspiirissä.
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto on lausunnossaan 23.4.2019
asettanut Eva-Maria Mustosen ensimmäiselle sijalle täytettäessä Pudasjärven
seurakuntapastorin viransijaisuutta ajalle 24.6.2019 – 30.11.2020.

Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kyseinen tehtävä on sellainen, johon
määrättävältä on perusteltua pyytää rikosrekisteriotetta.
Kirkkoneuvosto tutustuu ehdolle asetettuihin teologian maistereihin Jari
Kolmoseen ja Eva-Maria Mustoseen ja heidän ansioihinsa heidän antamiensa
tietojen sekä kysymysten pohjalta valmistellun esittelyn välityksellä ja esittää
heille halutessaan lisäkysymyksiä. Jari Kolmosen esittely on videoesittely, ja
häntä kuullaan joko videopuhelun tai puhelun välityksellä. Kirkkoneuvosto
antaa tuomiokapitulille perustellun lausunnon liittyen seurakuntapastorin
viransijaisuuden mahdolliseen täyttämiseen ajalle 1.6.2019 – 31.12.2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto tutustui ehdolle asetettuihin teologian maistereihin Jari
Kolmoseen ja Eva-Maria Mustoseen ja heidän ansioihinsa heidän antamiensa
tietojen sekä kysymysten pohjalta valmistellun esittelyn välityksellä ja esitti
molemmille samat lisäkysymykset. Jari Kolmosen esittely oli videoesittely, ja
häntä kuultiin videopuhelun välityksellä.
Molemmat hakijat todettiin soveltuviksi seurakuntapastorin työhön
Taivalkosken seurakunnassa.
Haastattelun perusteella kirkkoneuvosto asetti Jari Kolmosen 1. sijalle
seurakuntapastorin viransijaisuuteen.
Vastauksissaan ja hartauspuheessa Kolmonen osoitti vahvempaa hengellistä
työnäkyä ja selkeämpää käsitystä seurakuntapastorin työstä.
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JOHTOKUNTIEN, KIRKKONEUVOSTON ALAISTEN TOIMIKUNTIEN JA VIRANHALTIJAIN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 63 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Vs. kirkkoherra Maaria Perälä
- Päätökset 4 – 27 (Populus) 21.02.2019 – 17.04.2019 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
- §3/2019 19.3.2019
viransijaisuus / Eva-Maria Mustonen
- §4/2019 10.4.2019
oikeus avustaa ehtoollisella / Kari Louhisalmi
- §5/2019 10.4.2019
oikeus avustaa ehtoollisella / Maaret Ihme
- §6/2019 10.4.2019
oikeus avustaa ehtoollisella / Tiina Jakkila-Parkkinen
- §7/2019 10.4.2019
oikeus avustaa ehtoollisella / Ulla Majava
- §8/2019 10.4.2019
oikeus avustaa ehtoollisella / Sirpa Pauna
- §9/2019 10.4.2019
oikeus avustaa ehtoollisella / Pekka Turpeinen

Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 12 - 25 (Populus) 21.02.2019 – 17.04.2019 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)

Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja
toimikuntien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 64 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 4
Nro 5
Nro 6
Nro 7
Nro 8

Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin
Esitykset pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 9

1. Luontaisetujen verotusarvot 1.1.2019 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2019 lukien

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
- Lausuntopyyntö seurakuntapastorin viransijaisuus / Taivalkosken seurakunta
- Jumalanpalvelusten ajankohdat kesä 2019 / Taivalkosken seurakunta
4. Saapuneet muut kirjeet
Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 65 §

Todettiin, ettei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 66 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.10
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