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Kokoustiedot
Kokousaika

Maanantai 29.11.2021 klo 17

Kokouspaikka

Pappilan kerhotila, Pappilantie 11 D 2, 97700 Ranua

Osallistujat

Jäsen

Jäsenet

Kallioranta Pentti, KN pj, khra
Illikainen Sirkka
Karjalainen Sulo
Kuha Rauno
Peura-Salmela Tuula
Ruonala Eija
Salmela Terhi
Sarajärvi Hilkka
Savolainen Juhani
Sääskilahti Toivo
Tarujärvi Viola

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Muut

Jaakola Anitta, KV pj
Österberg Eero, KV vpj
Hannula Kati, sihteeri, talousp.

läsnä
läsnä
läsnä

Allekirjoitukset

Asiat

Läsnä/poissa

PENTTI KALLIORANTA
Pentti Kallioranta
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

SIRKKA ILLIKAINEN
Sirkka Illikainen
pöytäkirjantarkastaja

SULO KARJALAINEN
Sulo Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut nähtävillä
Ranuan seurakunnan kirkkoherran___________________________
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Laulettiin virrestä 2:1,5. Kirkkoherra luki Miika 2:12-13 ja johti alkurukouksen.
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150
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12.
151
Kokouksen laillisuus
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös,
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten KJ 9:1).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2:5 mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen,
kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa
(KJ 9:2,2).
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
152
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4).
Esitys: Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien esteet
sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
153
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Illikainen ja Sulo Karjalainen.
154
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Sirkka Illikainen ja Sulo Karjalainen.
155
Työjärjestys
Esitys (khra): Lisätään työjärjestykseen kohta Kirkkoneuvoston seuraava kokous. Muuten
työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Lisättiin työjärjestykseen kohta Kirkkoneuvoston seuraava kokous (160 §). Muuten
työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
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156
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2023 – 2024
KJ 15:3 mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toimintaja taloussuunnitelma.
KJ 15:2 mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi.
Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi)
on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä.
Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja
kuluvan vuoden talousarvioon.
Liitteenä 44 on toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024. Liitteeseen sisältyvät käyttötalous-, tuloslaskelma-,
rahoitusja
investointiosa.
Käyttötalousosassa
on
toimintasuunnitelma.
Talousarvioesityksessä ovat myös talousarvion yleisperustelut, henkilöstöliite ja
maankäyttösuunnitelma.
Esitys (khra, talousp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen 44 mukaisen vuoden
2022 toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2023 – 2024 hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin.
157
Hiippakunnan lähetysjuhlat 2023
Oulun hiippakunnassa järjestetään vuosittain hiippakunnalliset lähetysjuhlat, joiden järjestämisvuoro kiertää rovastikunnittain jossakin rovastikunnan seurakunnista. Kyseinen seurakunta
järjestää juhlat syyskesällä viikonlopun aikana yhteistyössä hiippakunnan ja rovastikunnan
kanssa. Vuonna 2023 lähetysjuhlien järjestämisvuoro on Rovaniemen rovastikunnalla.
Edellisen kerran Rovaniemen rovastikunnan vuoro oli vuonna 2015, mutta silloin ei järjestetty
erikseen hiippakunnallisia lähetysjuhlia, koska Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat järjestettiin Rovaniemellä. Sitä edelliset kerrat Rovaniemen rovastikunnassa ovat olleet Rovaniemellä 1995 ja Kemijärvellä 2004.
Oulun hiippakunnan kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Matti Laurila on lähestynyt vt. lääninrovasti Pentti Kalliorantaa pyynnöllä selvittää mahdollisuuksia juhlien järjestämiseen rovastikunnan jossakin seurakunnassa. Tämän mukaisesti vt. lääninrovasti on esittänyt tiedustelun
rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroille.
Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherra Ilari Kinnunen esitti mallia, jossa Ranuan seurakunta
olisi juhlien pääjärjestäjä ja juhlat pidettäisiin Ranualla. Kinnunen lupasi Rovaniemen seurakunnan sivustatukea, jos Ranuan seurakunta ottaa juhlat järjestääkseen. Taloudelliseen avustamiseen tarvitaan luonnollisesti Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston päätös.
Juhlien pääpaikaksi Ranualla on mahdollinen Ranuan kristillinen kansanopisto. Lisäksi juhlan
tapahtumia voi olla kirkossa, seurakuntatalossa ja Kangaslammilla.
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Esitys (khra): Selvitetään mahdollisimman tarkoin juhlien järjestämisen kustannukset sekä
mahdollisuudet saada talkooapua ja taloudellista tukea Rovaniemen seurakunnalta ja mahdollisilta yhteistyökumppaneilta. Selvitysten pohjalta tehdään päätös juhlien järjestämisestä Ranualla syyskesällä 2023 mikäli seurakunnalle jäävät kustannukset näyttävät kohtuullisilta.
Päätös: Hyväksyttiin.
158
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
KL 10:6: "Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."
Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus. Tämän se tekee läpikäydessään valtuuston pöytäkirjan.
Kirkkovaltuuston 2.11.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja käydään läpi kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 2.11.2021 pitämän kokouksen päätökset
laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös: Hyväksyttiin. Todettiin, että KV 3/2021 42 § Simojärven hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaan kartan päivitys on alistettava päätös, joka on täytäntöönpantavissa sen jälkeen, kun Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin asiaa koskeva vahvistamispäätös saa lainvoiman.
Muuten KV 3/2021 päätökset ovat täytäntöönpantavissa 3.12.2021 alkaen kirkkovaltuuston päätösten muutoksenhakuajan umpeuduttua.
Pöytäkirjamerkintä: Anitta Jaakola poistui klo 20.10. 158 § päätöksen jälkeen.
159
Tiedoksiantoasiat
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
1. Ranuan seurakunnassa toimitetaan vuonna 2022 piispantarkastus. Piispantarkastuksen
ennakkokäyntipäiväksi on sovittu keskiviikko 25.5.2022. Päivän ohjelma on suunniteltu
seuraavasti:
klo 10.00 Työyhteisötyöskentely, työyhteisökonsultti Saija Kronqvist. Läsnä koko työyhteisö
klo 11.30 Lounastauko
klo 12.30 Talouden ja hallinnon tarkastus, pappisasessori Heikki Nissinen. Läsnä kirkkoherra,
talouspäällikkö ja luottamushenkilöjohto.
klo 14.30 Kahvit
klo 15.00 Johdon palaveri
Piispan vierailu seurakunnassa on perjantaina 26.8. sekä sunnuntaina 28.8.2022. Visitaation
sisältö tarkentuu myöhemmin, mutta työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on syytä mahdollisuuksiensa mukaan varautua perjantain tapaamisiin (puheenjohtajat lähes koko päivän, iltapäivän tapaamisessa kaikki luottamushenkilöt) sekä sunnuntain messuun ja yleiseen piispantarkastukseen.
2. Kirkkovaltuuston kokous pidetään – jos Jumala suo – keskiviikkona 8.12.2021 klo 17 seurakuntatalon salissa. Kokouksen jälkeen on seurakunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteinen joulujuhla ruokailuineen.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.
160
Kirkkoneuvoston seuraava kokous
Esitys: Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään maanantaina 21.2.2022 klo 17 Pappilan
kerhotiloissa.
Päätös: Hyväksyttiin.
161
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
161
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.12.– 15.12.2021 lukuun
ottamatta KL 25:8 ja JulkiL 6:24 lueteltuja salassa pidettäviä asioita. Ilmoitus nähtävänä olosta
pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 30.11. – 15.12.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
162
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 45 on kirkkoneuvoston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen 45 mukaisena.

(Liitetään pöytäkirjaan.)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
163
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.24. Laulettiin iltavirsi 565.

