KITTILÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Kokousaika

PÖYTÄKIRJA

7/2022

21.6.2022

Tiistai 21.6.2022 klo 17.00 - 18.05

Kokouspaikka

Kittilän kirkkoherranvirasto

Saapuvilla olleet
jäsenet
toimii puheenjohtajana)

Poissa:

pj.
varapj.
jäsenet

Mika Niskanen
Kaarina Sääskilahti
Elina Ala
Ahti Ovaskainen
Jaana Holopainen varajäsen Kallojärvi
Ella Paksuniemi, varajäsen Alatörmänen
Susanne Kallojärvi, Juhani Alatörmänen, Jani
Hiltunen

Muut saapuvilla olleet
(ja läsnäolon peruste)

Terho Palosaari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Kristiina Mätäsaho, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Laillisuus ja päätös
valtaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi
ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Asiat
esityslistan mukaan

Esityslistan mukaan § 91 - 101

Pöytäkirjan tarkastustapa
tarkastuspaikka ja -aika
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
.pöytäkirjan tarkastamisesta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Elina Ala ja Jaana Holopainen
Kittilän kirkkoherranvirasto 21.6.2022

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
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Puheenjohtaja Mika Niskanen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

sihteeri Kristiina Mätäsaho

Kittilässä 21 /6.

2022

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimilla

Elina Ala
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Ennen kokouksen alkua haastateltiin 2 nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta
hakenutta.
91 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klol7.20.
Veisattiin suvivirren ensimmäinen säkeistö, kirkkoherra piti
alkuhartauden.

92 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätösesitys:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsut on lähetetty 14.6.2022 sähköisesti kaikille
jäsenille.

Päätös:
Läsnä 6/7 jäsentä. Poissa Susanne Kallojärvi, Jani Hiltunen,
Juhani Alatörmänen. Varajäsenenä paikalla Jaana Holopainen
ja Ella Paksuniemi. Lisäksi läsnä kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Terho Palosaari ja talouspäällikkö,
kirkkoneuvoston sihteeri Kristiina Mätäsaho. Kokous todettiin
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

€, &

fÄ7

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

KITTILÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
21.6.2022

7/2022

93 §
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
SEKÄ TARKISTUKSEN AJANKOHTA
Päätösesitys:

Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkistetaan heti
kokouksen päätyttyä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elina
Ala ja Jaana Holopainen. Pöytäkirja tarkistetaan heti
kokouksen päätyttyä.

94 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Päätösesitys:

Ilmoitus kirkkoneuvoston kokouksen tarkistetun pöytäkirjan
nähtävillä pitämisestä pidetään 22.6- 8.7.2022
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja pöytäkirja pidetään
nähtävillä kirkkoherranvirastossa saman ajan, sekä julkaistaan
seurakunnan nettisivuilla.

Päätös:

Hyväksyttiin.

95 §
TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi lisättynä
Alakylän hautamuistomerkillä.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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96 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS

Lyhytaikainen sijaisuus voidaan täyttää kirkkoherran viranhaltija
päätöksellä, mikäli sopiva sijainen löytyy. Toisaalta koska viranhoito on
tämän hetkisen tiedon mukaan pidempiaikainen, viransijaisuus on
julistettu haettavaksi seuraavalla ilmoituksella:
Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus on ollut haettavana ajalle 12.8.31.12.2022 seuraavalla eri työnhakukanavissa ( TE-toimiston
työpaikkatori, Oikotie (kirkkohallituksen maksama) ja seurakunnan
nettisivuilla ja facebookissa ) julkaistulla ilmoituksella:
Kittilän seurakunnassa on haettavana määräaikainen nuorisotyönohjaajan
viransijaisuus ajalle 12.8.-31.12.2022. Työt seurakunnassa mahdollisesti
jatkuvat vuoden alusta lukien.
Kittilässä elää rinnakkain luontoarvoja kunnioittava juureva ja värikäs
kulttuuri sekä matkailu-ja kaivosteollisuuden tuomat mahdollisuudet ja
haasteet. Kaivostoiminnan myötä seurakunnan jäsenten keski-ikä on
nuorentunut. Suuren vanhusryhmän lisäksi lapsiperheiden määrä kasvaa.
Matkailun, muuttoliikkeen ja alueen historian myötä Kittilän väestössä on
monenlaisia henkisiä ja hengellisiä virtauksia.
Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on vähintään 210 opintopisteen
laajuinen sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi
(AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan
ammattikorkea-koulututkinto. yhteisöpedagogi (AMK). Tutkintojen tulee
sisältää teologisia ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatukseen
ja nuorisotyöhön liittyviä opintoja yhteensä vähintään 90 opintopistettä.
Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen nuorisotyönohjaajan
virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen hakija avoinna
olevaan viransijaisuuteen. (Piispainkokous 13.9.2005). Haussa huomioidaan
myös epäpätevät hakijat, mikäli päteviä hakijoita ei ole.
Seurakunnassa on kolme kasvatustyöntekijää. Viransijaisuuteen tuleva vastaa
ensisijaisesti rippikoulu-ja sen jälkeisestä nuorisotyöstä. Viran palkkaus
sijoittuu vaativuusryhmään 502 (2539.96 €). Kyseessä on työajaton
hengellinen virka. Ennen viransijaisuuden vastaanottoa hakijan on esitettävä
hyväksyttävä rikosrekisteri ote ja lääkärintodistus terveydentilastaan.
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Hakemukset toimitetaan Kittilän seurakunnan kirkkoneuvostolle
maanantaihin 13.6.2022 klo 15 mennessä osoitteella: Valtatie 100 A, 99100
Kittilä tai sähköpostilla kittila.seurakunta@evl.fi. Sijaisuutta hakevien tulee
varautua haastatteluun tiistaina 21.6.2022 klo 16 alkaen. Teams -haastattelu
on mahdollinen. Lisätietoja antaa kirkkoherra Mika Niskanen 040 832 6488.
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mika.niskanen@evl.fi ia vs. nuorisotyönohjaaja Jyrki Hautaniemi 040 572
6431, jyrki.hautaniemi@>evl.fi.

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen sovelletaan
nuorisotyönohjaajan viran ehtoja: palkkaus vaativuusryhmän 502
(2590,76 € 1.6.22 alk.) mukaan. Virka on kokoaikainen
hengellinen työ. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus ja KL 6:33 § mukainen rikosrekisteriote. Virkaan
sovelletaan 6 kk koeaikaa. Kyseessä on 4 kk viransijaisuus, joten
koeaikaa ei sovelleta.
KirVesTes 27§ Viran tehtävien määräaikainen hoitaminen
Jos määräaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole
virassa edellytettyä kelpoisuutta, hänen peruspalkkansa voidaan määrätä
enintään 15% alemmaksi kuin 22% mukaan määritellyn vaativuusryhmän
vähimmäispalkka on.
Viransijaisuutta haki määräaikaan mennessä ja haastatteluun kutsuttiin
Taina Jauhojärvi, Aarni Lauluja Anne Lonnakko. Neuvoston jäsenille ja
kokouksen osallistujille toimitettiin hakemukset kokouskutsun liitteenä.
Haastattelut toteutettiin paikan päällä virastolla ja teamsin välityksellä.
Anne Lonnakko ei ollut tavoitettavissa Teams haastatteluun sovittuna
aikana, eikä vastannut puhelimeen. Lonnakko vastasi viestillä klo 16.49
pyytäen haastattelun siirtoa keskiviikolle 22.6. Hänen hakemuksensa
jätetään huomiotta.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Haastattelujen ja hakemusten perusteella viransijaisuuteen valitaan
Aarni Lauluja varalle Taina Jauhojärvi. Nuorisotyönohjaajan
viransijaisuuteen sovelletaan nuorisotyönohjaajan viran ehtoja:
palkkaus vaativuusryhmän 502 (2590,76 € 1.6.22 alk.) mukaan.
Virka on kokoaikainen hengellinen työ. Virkansijaisuuteen valitun
on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja KL 6:33§ mukainen
rikosrekisteriote. Kyseessä on 4 kk viransijaisuus 12.8-31.12.2022,
joten koeaikaa ei sovelleta.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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97 §
RUSKA GOSPEL ANOMUS
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry hakee Kittilän
seurakunnalta 3500 € avustusta Levillä kesällä järjestettävään Levi
Golden Gospel tapahtumaan (liite).
Aiempina vuosina Levi Gospel tapahtumaa on tuettu E-Compass ry:n
tapahtumaa edeltävänä vuonna jätetyn anomuksen perusteella aikuistyön
budjettivaroista 3000€:lla (KN 9/17:134§,KN 10/18:150§), sekä Kittilän
kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:n hakemuksen perusteella (KN
7/21:108§).
Kuluvana vuonna seurakunta osallistuu Missio 2022 tapahtumaan, jota
kustannetaan aikuistyön budjettivaroista 2500 eurolla.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Levi Gospelia tuetaan 1000 eurolla aikuistyön budjettivaroista.

Jaana Holopainen esitti Elina Alan, Kaarina Sääskilahden, Ella
Paksuniemen ja Ahti Ovaskaisen kannattamana, että Kittilän kristillisen
kulttuurin ja musiikin tuki ry :tä tuetaan 500 eurolla.
Kirkkoherran esitystä ei kannatettu.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti tukea Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin
tuki ry:tä 500 eurolla.
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98 §
HAUTAMUISTOMERKKI
Tuulikki Gullsten pyytää lupaa asentaa honkakehikko ”reunakiviksi”
Alakylän hautausmaalle Jaakko Gullstenin haudalle.
Alakylän hautausmaa on aika kuiva hiekkainen maa. Reunus sitoo haudan
päällisen paikoilleen. Alakylässä myös kiviset reunakivet ovat monesti
kohollaan.
Talouspäällikön
päätösesitys: Jaakko Gullstenin haudalle voidaan asentaa matala honkakehikko.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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99 §
TIEDOTUSASIAT
Kirkkoneuvosto käy Raattaman rukoushuoneella keskiviikkona 22.6.2022
keskustelemassa kyläläisten kanssa rukoushuoneen kunnostaja
kunnostustarpeista.

100 §

MUUTOKSENHAKUOHJEEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa muutostenhaku-ja valitusosoituksen.

101 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin Herran Siunaukseen. Kirkkoherra päätti kokouksen klo
18.05.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

21.6.2022

91-101

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ia täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn
valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 91-95. 99-101

OIKAISUVAA TIMUSOHJEET
Oikaisuvaati Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai
nen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Kittilän seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Valtatie 100 a, 99100 Kittilä
Postiosoite: Valtatie 100 a. 99100 Kittilä
Sähköposti: kitti 1 a.seurakunta(a),evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 96. 97, 98
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
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