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Kokousaika:

15.06.2020 klo 15.00 – 17.20

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, seurakuntasali

Läsnä:

Törmänen Tuomo
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Jakkila-Parkkinen Tiina
Keränen Oiva
Turpeinen Pekka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Karjalainen Harri
Jaakkola Kari

kirkkovaltuuston varapj § 38 -43
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Jokela Viivi
Niemelä Veera

nuorten vaikuttajaryhmä
nuorten vaikuttajaryhmä

Poissa:
Muut saapuvilla olleet:

Pöytäkirjantarkastajat:

40 §: Tiina Jakkila-Parkkinen ja Oiva Keränen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Tuomo Törmänen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 15. päivänä kesäkuuta 2020

__________________________________
Tiina Jakkila-Parkkinen

_______________________________
Oiva Keränen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntasalissa 15. päivänä kesäkuuta
2020 alkaen klo 15.00.

ESITYSLISTA
38 §
39 §
40 §
41
42
43
44
45
46
47

§
§
§
§
§
§
§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Seurakuntapastorin virka
Varainhoitovuoden 2019 tilintarkastuskertomus
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 10. päivänä kesäkuuta 2020

Puheenjohtaja
Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 16.6.–30.6.2020
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 38 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 39 §

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 sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 10.6.2020.

Päätösesitys (khra):

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

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että läsnäolo ja puheoikeudella on nuorten vaikuttajaryhmästä
Viivi Jokela ja Veera Niemelä.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 40 §

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 Tiina Jakkila-Parkkinen ja
Oiva Keränen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 41 §
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.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 42 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Tuomo Törmänen
- Päätökset 1 - 3 (Populus) 1.6.2020 – 9.6.2020 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Vs. kirkkoherra Maaria Perälä
- Päätökset 33 - 37 (Populus) 24.4.2020 – 31.5.2020 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 36 - 49 (Populus) 24.4.2020 – 9.6.2020 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin. (liite 1)
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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TAIVALKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Kirkkoneuvosto 43 §
Taivalkosken seurakunnassa on kaksi papin virkaa: kirkkoherra ja
seurakuntapastori (80 %). Seurakuntapastorin virka on ollut ilman
viranhoitajaa 1.2.2020 lukien. Virka oli haettavana tammikuussa 2020 ja
kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 5.2.2020. Virantäyttö raukesi toukokuussa
2020. Seurakuntapastorin viran täyttäminen on seurakunnan strategian
tavoitteiden toteuttamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.
Taivalkosken seurakunnan seurakuntapastorin virka on ollut haettavana
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa ajalla 29.5.–15.6.2020. Hakuilmoitus
on esityslistan liitteenä (liite 1).
Hakuilmoitus tai linkki hakuilmoitukseen julkaistiin Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin kotisivuilla, KirkkoHR-palvelussa, Oikotie-sivustolla, kirkon
Sakasti-sivustolla, Oulun tuomiokapitulin Facebook-sivulla, Taivalkosken
seurakunnan kotisivuilla ja Taivalkosken seurakunnan Facebook-sivulla.
Hakuilmoituksen mukaan valittavalta seurakuntapastorilta odotetaan
itsenäistä työotetta, motivaatiota ja kykyä kehittää seurakuntatyötä sekä
taitoa toimia eri tavalla uskovien kanssa. Kelpoisuusehtona
seurakuntapastorin virkaan on pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot.
Virantäytössä ei huomioida teologian maistereita, koska seuraava
pappisvihkimys on Oulun hiippakunnassa vasta pyhäinpäivänä.
Hakuajan päättymiseen mennessä kiinnostuksena viransijaisuuteen ilmoitti
kolme henkilöä. Yksi hakijoista peruutti hakemuksensa hakuajan kuluessa.
Hakijoista ainoastaan pastori Heikki Pesämaa täyttää viran kelpoisuusehdot.
Hakijoiden hakupaperit ovat esityslistan liitteenä (liitteet 2–4).
Kirkkoherra on kutsunut pastori Heikki Pesämaan haastateltavaksi
kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoherra on laatinut haastattelun
kysymykset ja pyytänyt nuorten vaikuttajaryhmää miettimään muutaman
kysymyksen nuoriin liittyvistä teemoista. Haastattelun kysymykset ovat
esityslistan liitteenä (liite 5).
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston tulee antaa seurakuntapastorin
viran täyttämisestä perusteltu lausunto Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille. Kirkkoneuvoston tulee huomioida, että julkinen
hakuilmoitus asettaa vaatimuksen noudattaa tarkasti yleisiä hyvän hallinnon
periaatteita.
Viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan antaa Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli.
Kirkkolain mukaan ”Tuomiokapituli antaa sopivalle papille
viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi.
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Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus
antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä
sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.” (KL
6:11).
Kirkkoherra on neuvotellut Raahen seurakunnan vs. kirkkoherra Petri
Tervon kanssa pastori Heikki Pesämaan Taivalkoskella aloittamisen
ajankohdasta. Keskustelussa sovittiin, että Heikki Pesämaa voi siirtyä
Taivalkoskelle 15.7.2020 lukien.
Seurakuntapastorin viran täyttämisen lapsivaikutukset ovat positiivisia.
Seurakuntapastorin työajasta merkittävä osa suuntautuu lapsi-, nuoriso- ja
rippikoulutyöhön. Nuorten vaikuttajaryhmän edustajat ovat osallistuneen
virantäytön valmisteluun ja esittäneet lapsiin ja nuoriin liittyviä näkökulmia
virantäyttöön.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto
a) haastattelee seurakuntapastorin virkaa hakeneen pastori Heikki Pesämaan.
b) esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli antaisi
pastori Heikki Pesämaalle viranhoitomääräyksen Taivalkosken seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan (80 %) 15.7.2020 lukien toistaiseksi.
Kirkkoneuvosto perustelee valintaa muun muassa pastori Pesämaan
seurakuntatyön kokemuksella, muulla monipuolisella työkokemuksella,
vahvalla työmotivaatiolla, halulla sitoutua Taivalkosken seurakuntaan ja
vahvalla sitoutumisella seurakunnan määrittelemiin tavoitteisiin ja
strategisiin linjauksiin.
c) Kirkkoneuvosto esittää, että virantäytössä noudatettaisiin kolmen
kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Harri Karjalainen poistui kokouksesta
tämän pykälän aikana klo 16.30.
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VARAINHOITOVUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kirkkoneuvosto 44 §
Tilintarkastus on suoritettu 5.päivänä toukokuuta 2020. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 5.
Tilintarkastuskertomuksessa ei pyydetty lisäselvityksiä. Tarkastaja esittää
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto
1. käsittelee tilintarkastuskertomuksen; ja
2. esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tilien ja
tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 45 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 14
Nro 15

Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 3

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn
viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi
1.4.2020 lukien

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet
Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 46 §

Kirkkoherra Tuomo Törmänen kävi läpi ajankohtaiset korona -ohjeistukset ja
vaikutukset seurakunnan toimintaan.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 47 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 39, 40
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.20.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

