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33 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.
Aluksi kirkkoherra piti alkuhartauden.
34 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätösesitys:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsut on postitettu 22.3.2022. Lisäksi kokouskutsut
on lähetetty 23.3.2022 sähköisesti niille, joiden
sähköpostiosoitteet ovat tiedossa.

Päätös:

Läsnä 6/7 jäsentä. Poissa Juhani Alatörmänen, varajäseniä ei
ollut paikalla. Lisäksi läsnä kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kristiina Nikkinen ja varapuheenjohtaja Terho Palosaari, sekä
talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri Kristiina Mätäsaho.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

35 §
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 Jani
Hiltunen ja Susanne Kallojärvi. Pöytäkirja tarkistetaan heti
kokouksen päätyttyä.
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36 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Päätösesitys:

Ilmoitus kirkkoneuvoston kokouksen tarkistetun pöytäkirjan
nähtävillä pitämisestä pidetään 31.3.- 19.4.2022
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja pöytäkirja pidetään
nähtävillä kirkkoherranvirastossa saman ajan, sekä julkaistaan
seurakunnan nettisivuilla.

Päätös:

Hyväksyttiin.

37 §
TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisättynä Seurakunnan lausunnolla
Pelkosenniemen seurakunnan siirtämisestä Lapin
Rovastikuntaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

fL

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

J/f

KITTILÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
30.3.2022

3/2022

38 §
SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021
Koronatilanne vaikutti vahvasti seurakunnan toimintaan ja siihen osallistumiseen.
Edellisvuoden tavoin erityisesti keväällä ja joulukuussa tilaisuuksien määrät ja niihin
osallistujien määrä romahtivat korona-aikaa edeltävistä vuosista. Toisaalta
osallistuminen vahvistui verkossa kirkosta välitetyn tilaisuuksien livestriimin ja
etukäteen tehtyjen videoiden ansiosta.
Seurakunta onnistui tavoittamaan ihmisiä ja välittämään sanomaansa myös
poikkeusaikana. Seurakunnassamme kohdattiin eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa
elämäntilanteissa. Toiminta on keskittynyt kirkonkylälle, mutta myös sivukylillä
käytiin.
Kittilässä kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 4705 (edellinen vuosi 4726) henkilöä,
eli 72% kuntalaisista (koko Suomessa 66,5 % vuonna 2021). Jumalanpalveluksia
toimitettiin 96 ja niihin osallistui 3668 henkilöä vuoden aikana. Erityismessuja olivat
mm. Tunturimessu, Suomalainen messuja Kansanlaulukirkko. Messuavustajat
osallistuvat jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Hartaushetki ja/tai rukous kuuluu
jokaiseen seurakunnan järjestämään tilaisuuteen.
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärät vähenivät merkittävästi
koronarajoitusten seurauksena, samoin ihmiset siirsivät esimerkiksi kastetoimituksia ja
muistotilaisuuksia myöhempään ajankohtaan.
Marian kappelissa viikkomessujen lisäksi päivystäjät toimittivat rukoushetken
päivittäin. Konsertteja järjestettiin koronatilanteesta johtuen edelleen aiempia vuosia
vähemmän.
Lapsityössä kirkkomuskarit, kohtaamispolun tapahtumat ja perhekirkot keräsivät
osallistujia kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa. Tilanteen niin vaatiessa
tilaisuuksista tehtiin erikseen video seurakunnan youtube -kanavalle. 2 rippikoulua
järjestettiin 8 päivän mittaisina leireinä kesällä. Liikuntarippikoulu toteutettiin
päivärippikouluna kirkonkylällä ja Levillä. Leireillä toimi useita tehtäviin koulutettuja
isosia.
Diakoniatyössä kauppojen hävikkiruokaa jaettiin kevät-ja syyskaudella
vapaaehtoisvoimin 2 kertaa viikossa. EU-kassit jaettiin syksyllä toimitiloissa ja
työntekijöiden voimin lisäksi sivukylille.
Koronan vuoksi kerhot ja laitosvierailut jouduttiin välillä keskeyttämään. Torstaitupa,
Ämminkammari ja laitosvierailut järjestettiin kuukausittain. Seurakunnan papit ja
diakonia kävivät syntymäpäiväonnittelukäynneillä ikäihmisten luona. Diakonia-ja
lähetystyön tempauksena osallistuttiin Kittilän kesämarkkinoille ja järjestettiin
joulumyyjäiset.
Alkusyksyllä järjestettiin kaikille seurakuntalaisille suunnattu ”Päivä kirkolla” tapahtuma, jonka yhteydessä oli monipuolista eri ikäisille suunnattua ohjelma
ruokatarjoiluineen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Seurakunnan talous
Kittilän seurakunnan tilikauden 2021 tulos on 35 089,12 euroa ylijäämäinen.
Toimintatuotot olivat 103.562,09 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta n. 7374 euroa.
Toimintakulut olivat 1.100.996,48 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä
103.076 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 18615,14 euroa (-3 %),
palveluiden ostoissa 83.058,04 euroa (-23 %) ja tavaraostoissa 11.534,77 euroa (-8 %).
Kirkollisverojen tuotto oli 1.064.000 euroa, mikä on 11.934 euroa (-1 %) vähemmän
kuin vuonna 2020. Kirkollisvero tuottojen osuus kokonaistuloista oli 81 %.
Valtionrahoitusta saatiin 126.120 euroa, mikä on 9,7 % kokonaistuotoista.
Verotuskuluja maksettiin 17.892 euroa ja Kirkon rahastomaksuj a 100.145 euroa-nämä
summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 12.854 euroa, mikä
on 43.642 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
Vuosikatetta kertyi 87.951,16 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 52.862,04
euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 133.390,18 euroa ja olivat vuoden lopussa
yhteensä 748.867 euroa.
Suunnittelut investoinnit toteutuivat. Viraston ja rivitalon lämmitysjärjestelmän muutos
öljylämmityksestä kaukolämpöön saatiin valmiiksi ja uuden seurakuntakotia
suunnitelmat valmistuivat joulukuussa. Henkilöstömäärässä ei tapahtunut muutoksia,
vuoden lopussa oli 12 vakituista työntekijää, joista sijaisia oli 2.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan on vuosittain seurattava kriisiytyvän
seurakunnan mittareita. Kriisiytyvän seurakunnan talouden, hallinnon ja toiminnan
mittareista Kittilän seurakunnassa ei täyty mikään vuonna 2021.
talousarvio

toteutuma

yli-/ali

Hallinto

146 600

137 556,41

9 043,59

SRK-toiminta

607 355

581 174,11

26 180,89

Hautaustoimi

92 950

70 773,79

22 176,21

176 880

224 688,78

-47 808,78

Kiinteistötoimi

Talousarvioon nähden ylitystä tuli kiinteistötoimessa. Induktiosilmukoiden asentaminen
kirkkoon, Marian kappeliin ja Kittilän siunauskappeliin ja virastotalon lukituksen
uusiminen ylitti rakennus ja kunnossapitopalvelut. Myös aineissa ja tarvikkeissa tuli
ylitystä. Kiinteistötoimen henkilöstökuluihin ylitystä aiheutti palkkojen jakoprosentit.

Rahastot
Hautainhoitorahaston tulos vuodelta 2021 oli 2304,26 euroa ylijäämäinen. Sen taseen
loppusumma on 93.867,59 euroa. Hautainhoitorahaston on yhdistetty Hamiulan
rahasto, jota käytetään Hannulan sukuhaudan hoitoon. Koskenniskan rahasto on
seurakunnan taseessa, sitä käytetään ”pakanoitten auttamiseen”. Korkotulo on tilitetty
KUAdle.
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Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteenä seurakunnan tilinpäätöksessä.
Elautainhoitorahaston tehtävänä on huolehtia omaisten rahastoon hautojen
sopimushoitoa vastaan maksamista varoista. Hautainhoitorahastosta maksetaan
hoitokukat ja kynttilät sekä siirretään rahaa talousarvioon kesätyöntekijöiden palkkoihin
vuosittain. Myös seurakunnan adressien hankinta ja myynti hoidetaan
hautainhoitorahaston kautta.
Talouspäällikön
päätösesitys:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen, sekä esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Seurakunnan tulos 35 089,12 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen, sekä esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Seurakunnan tulos 35 089,12 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
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39 §
SEURAKUNNAN MIELIPIDE KITTILÄN KIRKONKYLÄN
ASEMAKAAVALUONNOKSEEN

Kittilän asemakaavamuutos on valmisteluvaiheen nähtävillä pidettävänä 31.3.2022
saakka. Kaavaluonnos; Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos, pohjoinen, Kittilän
kunnan nettisivulla.
Seurakunta voi ilmaista mielipiteensä kaavaluonnoksesta 31.3.2022 klo 16 mennessä.
Kirkon ja seurakuntakeskuksen kohta.
EH on sankarihautausmaa, kirkko on vasemmalla puolen Valtatietä, VK on
seurakunnan ylläpitämä leikkikenttä. M on maatalous-ja metsämaata, tässä peltoa.
Kirkon maisemallista avaruutta ja peltoja sen ympärillä pidetään selostuksessa
tärkeänä.
Oikealla, joen puolella on virasto, rivitalo ja purettaviksi suunnitellut pappila ja
seurakuntakoti. Suunnitelma pappilan tilalle (Kirkkojärven rantaan, YK-merkinnän
päälle) tulevasta uudesta seurakuntakodista on valmiina.
Rakennusoikeusmäärä ja rakennusalueen rajat näyttävät olevan samat kuin
aikaisemmin.
Eteläpuolen liittymä joenpuolelle (oikealle) näyttää poistetun. Liikenteen sujuvuuden
kannalta molemmat liittymät olisi hyvä säilyttää.
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Kittilän hautausmaan kohta.
Kappelirakennus on tuossa rakennuspaikassa (220).
Hautausmaan mahdollista tulevaa huoltorakennusta varten pitäisi määritellä
rakennuspaikka ja rakennusoikeus esim. pysäköintipaikan ja Valtatien väliin, jolloin
se ei olisi hautausmaakäyttöön siunatulla alueella.
Hautausmaa-alueen EH ulottuu Valtatiehen saakka, olisiko parempi merkitä Malueeksi.
Vihreähkö M -osa on myös pääosin seurakunnan maata. Vesalantien päätyyn voisi
saada 1-2 asuinrakennustonttia. Kittilässä on jatkuvasti pula rakennuspaikosta.

Nähtävillä on myös Alakittilän asemakaava.
Siinä on vanha Luukkinan hautausmaa, lappalaiskalmistoalue, s-1.
Seurakunnalla ei ole muuta maaomaisuuta tässä ympäristössä. Tästä ei lausuttavaa.

Talouspäällikön
päätösesitys:
Talouspäällikkö laatii kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaisen lausunnon edellä
mainituista kohdista Kittilän kunnalle.
Päätös: Hyväksyttiin.
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40 §
SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMAN TARKASTAMINEN
Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ja keinojen selvittämistä ja
järjestelmällistä esittämistä, joihin on ryhdyttävä, jotta organisaation toiminta ja
hallinto voidaan normaalioloista poikkeavissa olosuhteissa järjestää.
Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain säännös (1 luvun 2 §) kirkon
tehtävästä julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen
sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Seurakunnan
työntekijät tukevat työssään erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin joutuneita lähimmäisiä
esimerkiksi suuronnettomuuden järkyttäessä tai yksittäistä ihmistä hänen surussaan.
Valmiussuunnittelulla turvataan organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän
hoitaminen kaikissa oloissa. Seurakuntien ja kokonaiskirkon tehtävän toteuttaminen
korostuu yhteiskunnan laajoissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Näihin tilanteisiin
varaudutaan suunnittelemalla, miten toiminta parhaiten hoidetaan erilaisissa
poikkeusoloissa.
Valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät periaatteelliset muutokset hyväksyy
seurakunnissa kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto.
Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto tarkistaa suunnitelman toimikautensa
jälkimmäisenä vuotena. Tekniset muutokset suunnitelmaan tekee valmiuspäällikkö
virkamiestyönä. Valmius-suunnitelma tulee päivittää tarvittaessa ja kahden vuoden
välein. Päivityksestä vastaa kirkkoherra.
Seurakunnan tilat ja työntekijät ovat oleellisesti muuttuneet edellisen päivityksen
jälkeen, joten neuvosto tarkastaa suunnitelmaan vastaamaan nykyistä tilannetta.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Tarkastetaan seurakunnan valmiussuunnitelma. Lisättiin luonnonkatastrofi,
kaivosonnettomuus ja kyberhyökkäys.

Päätös:
Hyväksyttiin päivitetty valmiussuunnitelma ja lähetetään se Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille tiedoksi.
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41 §
TOIMITUSPALKKIOSOPIMUS
Uusi kirkon virka-ja työehtosopimus on voimassa ajalla 1.3.2022-29.2.2024.
Sopimukseen liitteessä 18 on päivitetty suositus toimituspalkkioista, jonka mukaan
toimituspalkkioita on korotettu 5 %. Muutoin suositus on entinen. Suosituksen mukaiset
uudet taksat tulevat voimaan, kun seurakunnan valtuusto on ne hyväksynyt käyttöön.
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun
mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen
vähintään piispainkokouksen 9.2.2010 antaman päätöksen mukaiseen muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan.
Suositussopimusta ei suoraan sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei
ole momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia
varten seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa
palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia.
Kirkkoherran
päätösesitys:
1. Esitetään kirkkovaltuustolle suositussopimuksen KirVesTes liite 18 mukaiset
korotukset toimituspalkkioihin.
2. Esitetään kirkkovaltuustolle, että mikäli toimittajalla ei ole toimituksen vaatimaa
pätevyyttä, vähennetään palkkiosta 10 %.
Päätös:
Hyväksyttiin esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
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42 §
LAUSUNTO VIRKA-VAPAUSANOMUKSEEN
Seurakuntapastori Mikko Kaartama anoo Oulun tuomiokapitulilta virkavapaata
(opintovapaa) ajalle 1.9.-22.12.2022. Hakemus kokouksessa.
Opintovapaa
Opintovapaan tarkoitus on tarjota työssä oleville henkilöille
mahdollisuus opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu
opintovapaalakiin (273/1979). Lakia sovelletaan työ-ja virkasuhteessa
sekä niihin rinnastettavassa palvelusuhteessa olevaan henkilöön.
Opintovapaata voi käyttää julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen.
Työntekijä voi pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden
aikana, kun päätoiminen palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai
useammassa jaksossa vähintään vuoden. Opintovapaan voi käyttää
yhdessä tai useammassa jaksossa
Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana, sen sijaan
opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai
virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken.
Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen. Yli viisi
työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta
vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Enintään
viiden työpäivän opintovapaata haetaan suullisesti tai kirjallisesti
vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista, jollei
työnantajan ja työntekijän kesken toisin sovita.
Opintovapaalain perusteella työnantaja ei voi kieltää työntekijää
käyttämästä oikeuttaan opintovapaaseen, mutta mikäli opintovapaan
ajankohta haittaa tuntuvasti työnantajan toimintaa, voidaan
opintovapaata siirtää enintään kuusi kuukautta.
Virkavapaan myöntäminen
Kirkkojärjestyksessä (6 luku 12 § 1-2 mom.) todetaan:
Vuosiloman ja virkavapauden myöntää seurakunnan papinviran haltijalle
tuomiokapituli sekä lehtorin- tai kanttorinviran haltijalle kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto. Kirkkoherralla on kuitenkin oikeus myöntää seurakunnan
muun papinviran haltijalle vapaa-ajat, vuosilomat ja enintään kuukauden
pituiset virkavapaat.
Milloin seurakunnan papinviran haltija pyytää virkavapautta kahta
kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai raskauden ja
synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston
tai seurakuntaneuvoston lausunto.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Puolletaan pastori Mikko Kaartaman virkavapausanomusta (opintovapaa).
Päätös:

Puolletaan virkavapautta.
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43 §
SEURAKUNNAN AVUSTUS UKRAINAN PAKOLAISTEN AUTTAMISEEN
Piispa Jukka Keskitalo rohkaisee seurakuntia lahjoittamaan resurssiensa mukaisen
rahasumman Ukrainan pakolaisten auttamiseen esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun
virallisten keräysten kautta. Pyyntö on välitetty kirkkoherralle ja talouspäällikölle
osoitetulla sähköpostilla hiippakuntadekaani Juha Rauhalan toimesta 3.3.2022.
Seurakunta on varannut talousarviostaan 2500 € talouspäällikkö Kristiina Mätäsahon
Tansanian opintomatkaa varten. Talouspäällikkö ei osallistu matkalle.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Lahjoitetaan 2500€ Ukrainan pakolaisten auttamiseen KUA:n kautta.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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44 §
SEURAKUNTAMESTARIN TOIMI
Toinen seurakuntamestari on ollut työvapaalla vuoden alusta. Tähän mennessä sijaista
ei ole löydetty. Toisen seurakuntamestarin työ on muutettu kokoaikaiseksi,
haudankaivuupalvelut ostetaan ja lisäksi muut työntekijät ovat toimineet suntiona eri
tilaisuuksissa. Hautaustoimen tehtävien hoito on vaikeaa yhden työntekijän voimin.
Kesäajalle 3 työntekijä on myös budjetoitu.
Seurakuntamestari voitaisiin palkata aluksi kesän ajaksi, syyskuun loppuun, eli
hautausmaan kesähoitokauden ja vuosilomakauden loppuun saakka.
Seurakuntamestarin tehtävinä olisi kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijän sekä suntion
tehtäviä. Työssä on myös asiakaspalvelua ja ihmisten kohtaamista. Työssä joutuu
liikkumaan Kittilän kunnan alueella, joten ajokortti ja oman auton käyttö on
välttämätöntä. Työ on kokoaikatyötä ( 38,25 h/vko), työaikoja on myös iltaisin ja
viikonloppuisin sekä juhlapyhinä, palkkaus vaativuusryhmän 402 mukaan.
Tehtäviin kuuluu hautausmaan ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa
sekä hautojen hoitoa.
Tehtäviin kuuluu mahdollisesti myös haudankaivuuta tai ainakin avustavia tehtäviä:
lumityöt, lapioiden ja peittojen kuljetus yms.
Seurakuntamestarin työhön kuuluu myös suntion tehtävät messuissa sekä muissa
kirkollisissa toimituksissa, kirkollisen esineistön ja tekstiilien huoltoa, tilojen
esittelyä- ja kalustamista sekä rakennusten pienimuotoisia huolto- ja ylläpitotöitä (
esim. lamppujen ja sulakkeiden vaihtoa).
Myöhemmin voisi olla mahdollista jatkaa tehtävässä ja suorittaa seurakuntamestarin
tai suntion ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena.
Veijo Tolkkinen on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävää kohtaan.

Talouspäällikön
päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin palkkaamisesta kesäajaksi 30.9.2022
saakka.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti palkata Veijo Tolkkisen seurakuntamestarin sijaisuuteen
30.9.2022 saakka.
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45 §
LAUSUNTO ROVASTIKUNT AJAON MUUTOKSEEN
Tuomiokapituli päätti 3.2.2022 (§ 27) pyytää Rovaniemen rovastikunnan seurakuntia
lausumaan näkemyksensä Koillismaan ja Rovaniemen rovastikuntien mahdollisesta
yhdistämisestä. Määräaikaan mennessä (15.3.2022) Kemijärven, Pelkosenniemen,
Posion, Ranuan ja Rovaniemen seurakunnat ovat lausunnoissaan ilmoittaneet
puoltavansa rovastikuntien yhdistämistä (Sallan seurakunta ei lausuntoa ole
toimittanut). Koillismaan rovastikunnan seurakunnat (Kuusamo, Pudasjärvi ja
Taivalkoski) ovat jo aiemman tuomiokapitulin lausuntopyynnön (20.10.2021)
johdosta ilmoittaneet kannattavansa rovastikuntien yhdistämistä.
Tuomiokapitulin lausuntopyyntöjen jälkeen lääninrovasti Kari Tiirola on toimittanut
Pelkosenniemen seurakuntarakenneselvitys 2022 (Pelkosenniemi, Sodankylä) raportin, jossa lääninrovasti esittää mm., että Sodankylän ja Pelkosenniemen
seurakunnat tiivistäisivät yhteistyötä ja Pelkosenniemen seurakunta siirrettäisiin
rovastikuntajaon muuttamisen yhteydessä Lapin rovastikuntaan. Tämän raportin
johdosta ennen Koillismaan ja Rovaniemen rovastikuntien yhdistämispäätöstä,
tuomiokapitulin lienee syytä pyytää Lapin rovastikuntien seurakunnilta ja
Pelkosenniemen seurakunnalta näkemystä Pelkosenniemen seurakunnan
mahdollisesta siirrosta Lapin rovastikuntaan. Kirkkolain 3 luvun 1 §:n 2 momentin
mukaan hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin. Rovastikuntajaosta päättää
tuomiokapituli.
Tuomiokapituli on pyytänyt kokouksessaan 23.3.2022 Enontekiön, Inarin, Kittilän,
Kolarin, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen sekä Pelkosenniemen seurakuntia
lausumaan näkemyksensä Pelkosenniemen seurakunnan mahdollisesta siirrosta Lapin
rovastikuntaan 2.5.2022 mennessä.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Kannatetaan Pelkosenniemen seurakunnan siirtoa Lapin rovastikuntaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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46 §
TIEDOTUSASIAT
Kirkkoherralle myönnetty virkavapaa ajalle 1.8.2022-31.7.2023 ja annettu
virkamääräys Tuiran seurakuntapastoriksi 1.8.2022 lukien. Kirkkoherran
viransijaisuus pian haettavana, haku päättyy 22.4.2022.
Kirkkoneuvoston seuraava kokous 3.5.2022.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

47 §
MUUTOKSENHAKUOHJEEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa muutostenhaku- ja valitusosoituksen.

48 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 18.20.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

30.3.2022

33-48

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja 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: 33-41, 45-48

OIKAISUVAA TIMUSOHJEET
Oikaisuvaati Seuraaviin päätöksiin tvvtvmätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
• Kittilän seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Valtatie 100 a, 99100 Kittilä
Postiosoite: Valtatie 100 a, 99100 Kittilä
Sähköposti: kittila.seurakuntaAevl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 42-44
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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VALITUSOSOIT US
Valitus
Kirkollis- ia hallintovalitukset
viranomainen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
ja valitusaika
valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: -

30 päivää
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen j a yhteystiedot:
•Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Telekopio: 08 5358 533
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Puhelin: 09-1802 1
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitus
asiakirjojen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
30 päivää
Sähköposti: kiriaamo(a),minedu.fi
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226
euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
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