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to 2.9.2021 klo 17.00
Seurakuntakoti ja Teams etäyhteys
Varsinaiset jäsenet

Kyllä Ei

Olli Luhtasela, kirkkoherra, pj
Veli-Matti Kumara, varapj
Terhi Ahokangas
Hannu Jokitalo
Anne Kariniemi
Aila Känsälä
Kaisu Muhola
Juho Nuosmaa
Petri Tervamäki
Sulo Timlin
Teija Tuomi

x
x
x
x
x
x
x

Markus Nivala, KV pj
Jukka Poikkimäki, KV vpj
Kaisa Toivoniemi,
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

x
x
x

Varajäsenet

x
x
x
x

Anne Sormunen
Teuvo Pöllä
Jari Silver
Oiva Kankaanpää
Simo Harju
Marjo Puro
Laura Mäki-Ullakko
Jukka Tölli
Samuel Paananen
Sirpa Viljamaa

Kyllä

Ei

x
x
x

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan allekirjoitus

§ 47
§§ 46-55

Olli Luhtasela
puheenjohtaja

Kaisa Toivoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkistus

Aila Känsälä
Terhi Ahokangas
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkistettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen
on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.9.-2.10.2021.
Koronapandemian aikana pöytäkirja voidaan pyydettäessä lähettää
sähköpostilla tai tavallisen postin kautta.
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46 § Kokouksen avaus
Aloitettiin alkuhartaudella. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
47 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen,
kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille, varajäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
27.8.2021 sähköpostitse. Kokouksessa oli läsnä 8 / 11 jäsentä.
Esitys, pj

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin.

48 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aila
Känsälä ja Teija Tuomi.
Esitys, pj

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kokouspöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Valittiin Aila Känsälä ja Terhi Ahokangas.

49 § Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen
Kirkkolain 25. luvun 3§:n mukaan sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen
saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla
ennakolta ilmoitettu.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle
varatun ajan.
Esitys, pj

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.9.-2.10.2021. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina 9-14, tiistaina 13-16.30 ja
keskiviikkona 9-12.

Päätös:

Hyväksyttiin.

50 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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Diakonian viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto on asettanut kokouksessaan 3.6.2021 avoimena olevan diakonian viran täytettäväksi ja
perustanut tätä varten haastattelutyöryhmän.
Ote KN ptk 3.6.2021
41 § Diakonian viran täyttäminen
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 § mukaisesti seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka.
Diakonissa Kaarina Torvi on irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.8.2021 alkaen. Diakonian virka
Sievin seurakunnassa on vt. kirkkoherra Ville Järvisen viranhaltijapäätöksellä täytetty määrä- ja osa-aikaisesti
(80 %) 31.10.2021 asti.
On seurakunnan edun ja kirkkolain mukaista, että virka saadaan ilman pitkää viivettä täytettyä jälleen
vakinaisesti, niin että vakituinen diakoni voi aloittaa viranhoidon 1.11. alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virkaan valittavan on oltava KL:n 6:13 §:n mukaan ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Diakonian viranhaltijalla
tulee olla kirkkohallituksen päätöksen 141 § mukainen sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai
aiempien kelpoisuusehtojen mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto.
Valmistelun aikataulusuunnitelma:
•
•
•
•
Esitys, pj:

Hakuaika: 2.8.-20.8.2021 klo 15 mennessä
Haastattelut viikolla 35.
Syyskuun alussa kirkkoneuvosto valitsee viranhaltijan.
Uusi viranhaltija aloittaa 1.11. tai sopimuksen mukaan.

Kirkkoneuvosto päättää:
1) että avoimeksi tuleva diakonian virka täytetään.
2) julistaa diakonian viran edellä esitetyillä vaatimuksilla haettavaksi 2.8.-20.8.2021 klo 15 mennessä ja
päättää täyttää viran 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.
3) asettaa haastattelutyöryhmän, johon kirkkoneuvosto nimeää vt. kirkkoherra Olli Luhtaselan ja
talousjohtaja Kaisa Toivoniemen lisäksi keskuudestaan kaksi henkilöä hoitamaan viran hakuprosessia sekä
yhden varajäsenen.
4) Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä KL 6 luvun 33 § mukainen
rikosrekisteriote.
5) Viran palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukainen.
6) Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden (6 kk) koeaikaa.

Päätös

1) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
2) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
3) Nimettiin haastattelutyöryhmäksi vt. kirkkoherra Olli Luhtasela, talousjohtaja Kaisa Toivoniemi, neuvoston
edustajaksi Kaisu Muhola sekä diakonian johtoryhmän puheenjohtaja Tarja Wörlin. Kaisu Muholan
varajäseneksi Hannu Jokitalo.
4) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
5) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
6) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Hakuaika virkaan on ollut 2.8.-20.8.2021. Hakuaikana avoimeen diakonian virkaan tuli yksi hakemus.
Haastattelutyöryhmä kutsui hakijana olleen Sanna Björkskogin haastatteluun ja suoritti haastattelun ti 24.8.
Hakijalla on virkaan kelpoistava tutkinto: Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö. Myös lähetyssihteerin pätevyys.
Hakijalla ei ole aiempaa työkokemusta seurakunnan diakoniayöstä eikä hakijalla ole diakonianvihkimystä.
Virassa hakija voi ilmoituksensa mukaan aloittaa aikaisintaan 1.1.2022.
Hakemuksen, haastattelun ja viranhoidolle asetettujen kriteerien perusteella haastattelutyöryhmän lausunto
viran täyttämisestä on, että Sanna Björkskog valitaan avoimena olevaan diakonian virkaan.
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Esitys, pj.

Kirkkoneuvosto päättää valita diakonian viranhaltijaksi Sanna Björkskogin.
Valitulle annetaan KL 6 luvun 18 § mukainen viranhoitomääräys ja selvitys virkasuhteen ehdoista.
Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Samalla Björkskogia pyydetään ennen viran vastaanottamista esittämään virkaan vaaditut lääkärintodistus ja
rikosrekisteriote.

Päätös

Sievin seurakunnan avoinna olleeseen diakonian virkaan valittiin yksimielisesti Sanna Björkskog.
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Strategiatyöskentelyn aloitus Sievin seurakunnassa
Sievin seurakunnan edellinen strategia Hallitusti huomiseen päättyi vuoteen 2020. Tällä hetkellä
seurakunnassa ei ole voimassa olevaa strategiaa. Strategian tavoitteena on pitkällä aikavälillä ohjata
seurakunnan toimintaa ja taloutta niin, että tulevaisuuden muutoksiin pysytään varautumaan. Samalla strategia
on luomassa ja vahvistamassa seurakunnan identiteettiä niin seurakuntalaisten keskuudessa kuin laajemminkin
paikkakunnalla.
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 22.9.2020 Ovet auki – strategian, joka antaa
suuntaviivat koko kirkon työlle vuoteen 2026.
https://evl.fi/documents/1327140/52567038/Ev.lut.kirkko-strategia.pdf/9fb95410-78a0-6ace-a331aa2c31b869c5?t=1600781363026
Oulun hiippakunta on luonut oman strategian vuoteen 2026 nimellä: Uskon, Toivon Ja Rakkauden Asialla
Pohjoisessa. https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2021/06/6af1aa47-01_strategia-vuoteen-2026-oulunhpk-final.pdf
Molemmat näistä strategisoista ohjaavat seurakuntien strategioita. Strategiatyöskentelyn merkitystä korostaa
toimintakentän muutos Sievin seurakunnassa koronapandemian ja työyhteisön vaihtuvuuden vuoksi. Lisäksi
seurakunnan jäsenmäärän väheneminen aiheuttaa niin taloudellisia kuin toiminnallisiakin haasteita. Tämän
vuoksi on seurakunnan edun mukaista, että seurakuntaan luodaan uusi strategia.

Esitys, pj.

1) Sievin seurakunnassa käynnistetään strategiatyöskentely, jonka tavoitteena on luoda seurakuntaan uusi
strategia vuoteen 2026.
2) Strategian valmistelemista varten perustetaan kirkkoherran johtama strategiatyöryhmä, johon kuuluu
kirkkoherran lisäksi edustus luottamusmiehistä, puheenjohtajistosta ja työyhteisöstä.

Päätös

1) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
2) Päätettiin perustaa strategiatyöryhmä kirkkoherran johdolla. Luottamushenkilöiden edustajat: Terhi
Ahokangas, Veli-Matti Kumara, Markus Nivala ja Jukka Poikkimäki, lisäksi nimetään työyhteisön edustaja.
Kirkkoherra johtaa ja kutsuu strategiatyöryhmän koolle. Työryhmän oikeutettu jäsen myös talousjohtaja.
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53 § Muut mahdolliset asiat
-

Anne Kariniemi toi esille nuorisotilan viihtyisyyden ja niiden toimivuuden.

54 § Ilmoitusasiat
-

Viranhaltijapäätökset
Talousjohtaja: päätös vapaaehtoistyöntekijästä ajalle 1.9.-25.11.2021.
Kirkkoherra: päätös antaa seurakuntatalo käyttöön Raution metsäpalon vapaaehtoisille sekä palomiehille,
tila oli käytössä 24/7, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ei peritä kuluja tilojen käytöstä.

-

Louetille murtauduttu 17.-18.8.2021
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55 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa KL 24§:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__

