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KIRKKONEUVOSTO
Aika

maanantai 20.1.2020 klo 17

Paikka

Seurakuntatalon kokoushuone, Pappilantie 11 A 1 Ranua

Läsnä

Kallioranta Pentti
Illikainen Sirkka
Karjalainen Sulo
Kuha Rauno
Peura-Salmela Tuula
Ruonala Eija
Salmela Terhi
Sarajärvi Hilkka, varapj
Sarajärvi Jonna
Sääskilahti Toivo
sekä
Jaakola Anitta
Österberg Eero
Hannula Kati
Rautakoski Veli-Matti

Poissa

khra, puheenjohtaja

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston varapj
talouspäällikkö, sihteeri
kanttori, työsuojeluvaltuutettu

Savolainen Juhani

Laulettiin virsi 207. Kirkkoherra luki Luuk. 4:16-21 ja piti alkurukouksen.
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09.
2
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 varapuheenjohtaja Hilkka Sarajärvi yhdessä kirkkoneuvoston
jäsen Sirkka Illikaisen kanssa on em. KJ 9:1 mukaisesti toimittanut kirjallisen
pyynnön kokouksen järjestämiseksi puheenjohtajalle henkilökohtaisesti
14.1.2020. Hilkka Sarajärvi on kahdeksan muun kirkkoneuvoston jäsenen
puolesta allekirjoittanut kokouspyynnön. Kokouspyynnössä on ilmoitettu asia,
jonka käsittelemistä varten kokouksen koolle kutsumista on pyydetty.
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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).
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
3
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7:4).
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien
esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan. Todetaan, että
työsuojeluvaltuutettu, kanttori Veli-Matti Rautakoski on kutsuttu kokoukseen
työntekijöiden edustajana.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
4
Varapuheenjohtajan toimiminen kokouksen puheenjohtajana
KJ 9:1,3 mukaan varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston
kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä
varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan
tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi
tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Esitys (khra): Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hilkka Sarajärvi toimii KJ
9:1,3, 2. kohdan mukaisesti puheenjohtajana 5 § alkaen kokouksen loppuun.
Päätös: Hyväksyttiin.
5
Kokouksen sihteerin valitseminen
Esitys (khra): Valitaan kokoukselle sihteeri kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten joukosta.
Päätös: Valittiin sihteeriksi Terhi Salmela 6 § alkaen.
6
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Illikainen ja Sulo Karjalainen.
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7
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin äänten laskijoiksi Sirkka Illikainen ja Sulo Karjalainen.
8
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Lisättiin pykäläksi 10 § muut asiat, jossa keskusteltiin Pappilanniemen
maisemanhoitosuunnitelmasta ja mahdollisesta kaavoituksesta. Pykälä 10
käsitellään ennen pykälää 9.
Pöytäkirjamerkintä; kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat 9 § käsittelyn loppuajaksi klo
19.36 ja palasivat takaisin klo 20.00 9 § päätöksen kirjaukseen
9
Ranuan seurakunnan tilannekatsaus
Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty kirkkolaissa (KL 10:1). Mainitun
pykälän 1. momentin 1. kohdan mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin
ole säädetty tai määrätty, 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen
hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto
työhyvinvointiin liittyen.

keskustelee

seurakunnan

tilanteesta

Keskusteltiin rakentavasti, käytiin perusteellisesti läpi seurakunnan
työhyvinvointiin liittyviä asioista ja epäkohtia useamman vuoden ajalta sekä
laadittiin suunnitelma tulevaisuutta ajatellen työilmapiirin parantamiseksi.
Päätös: Päätettiin seuraavista toimenpiteistä
1. Yksilö- ja ryhmätyönohjaus aloitettava kuukauden kuluessa päätöksestä ja
sen kesto on vähintään vuoden. Anitta Jaakola pyytää tarjouksia sopivista,
työnohjaajista ja välittää tarjouksista tiedot talouspäällikölle.
2. Koko henkilöstön työnkuvat on päivitettävä ajan tasalle. Etätyötä tehtäessä
laadittava kirjalliset etätyösopimukset henkilöittäin.
3. Työntekijöiden vierailut kirkkoneuvoston kokouksiin otetaan käytäntöön.
Kunkin työntekijän vuorollaan toivotaan tulevan kirkkoneuvoston
kokoukseen kertomaan oman työalansa kuulumisia, omia tehtäviään ja
muita kuulumisiaan.
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Muut asiat
1. Pappilanniemen maisemanhoitosuunnitelma
Talouspäällikkö kertoi Ranuan kunnan rahoittaman ja Lapin AMK:n
oppilastyönä syksyllä 2019 toteuttamasta ja 1.12.2019 valmistuneesta
maisemanhoitosuunnitelmasta, joka toteutettiin osana Ranuanjärven
vesistöhanketta. Suunnitelman yhtenä osa-alueena oli Pappilanniemi.
Tavoitteena olisi Pappilanniemen näkymän avaaminen järvelle säilyttäen alue
perinnemaisemana. Suunnitelman mukaisesti hoitamatonta ja rehevöitynyttä
rantaa raivattaisiin ensin seurakunnan omalla kustannuksella. Raivauksessa
alueelle jätettäisiin monen ikäistä ja –lajista puustoa. Sen jälkeen ranta-aluetta
voitaisiin tarjota vuokralle lammastilalliselle lammaslaitumeksi. Lampuri
huolehtisi omin kustannuksin aitauksen rakentamisesta, eläimistä ja alueen
yleissiisteydestä sekä hänellä olisi mahdollisuus hakea perinnebiotooppilaitumesta EU-tukea. Em. toimilla Pappilanniemen perinnemaisema siistiytyisi,
näkymä järvelle avautuisi ja alueen kunnossapito olisi seurakunnan kannalta
vaivatonta sekä alueen vetovoima kasvaisi.
Keskusteltiin asiasta ja suunnitelmaan oltiin myönteisiä.
2. Pappilanniemen mahdollinen kaavoitus
Kirkkoherra ja talouspäällikkö tapasivat 15.1.2020 kaavoitusasiaa koskevassa
suunnittelukokouksessa Ranuan kunnan edustajistoa, kunnanjohtaja Sirpa
Hakalan, rakennustarkastaja Risto Niemelän, hallintojohtaja Eija KokkoPetäjäjärven ja hallituksen puheenjohtaja Veijo Illikaisen. Kunnanjohtaja Hakala
pyysi tunnustelemaan kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa alustavasti
ilmapiiriä mahdollisuuteen kaavoittaa osa Pappilanniemen alueesta yhdessä
kunnan kanssa, jotta asia saataisiin laitettua vireille mahdollisimman pian.
Niemelä lupasi tulla esittelemään asiaa kirkkoneuvostoon, mikäli niin
haluttaisiin.
Keskusteltiin asiasta useilta kannoilta niin puolesta kuin vastaankin ja ilmapiiri
asialle oli varovaisen myönteinen. Asiasta haluttiin tarkempia tietoja, joita
rakennustarkastaja Niemelä voisi tulla neuvostoon esittelemään ennen
varsinaista päätöksen tekoa asiasta.
11
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.1.2020 10.2.2020 lukuun ottamatta KL 25:8 ja JulkiL 6:24 lueteltuja salassa pidettäviä
asioita. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla
24.1.2020 - 10.2.2020
Päätös: Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje
Liitteenä 1 on kirkkoneuvoston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen
1 mukaisena (Liitetään pöytäkirjaan).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
13
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.

PENTTI KALLIORANTA
Pentti Kallioranta
puheenjohtaja 1 - 4 §

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri 1 - 5 §

HILKKA SARAJÄRVI
Hilkka Sarajärvi
puheenjohtaja 5 – 13 §

TERHI SALMELA
Terhi Salmela
sihteeri 6 - 13 §

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
SIRKKA ILLIKAINEN
Sirkka Illikainen
pöytäkirjantarkastaja

SULO KARJALAINEN
Sulo Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja
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