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Päätöksentekijät:

Varsinaiset jäsenet
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Marjo Appelgrén
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Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Rainto
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Pirkko Saastamoinen
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läsnä, jäsen

Varajäsenet
Vesa Inkilä (Jukka-Pekka Kerimaa)
Marja Kaakko (Risto Rimpisalo)
Virpi Kirkinen (Marjo Appelgrén)
Jukka Nikurautio (Ritva Lampela)
Marjo Nurmi (Eeva Lääkkö)
Maija-Liisa Ruonavaara (Pirkko Saastamoinen)
Jarmo Saariniemi (Ari Aho)
Jukka Viitala (Jukka Rainto)
Muut osallistujat:

Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö
Rauno Ruonansuu, suunnittelija
Jorma Heininen, suunnittelija

läsnä, kirkkovaltuuston pj
läsnä, kirkkovaltuuston vpj
läsnä, sihteeri
§5
§5

Allekirjoitukset:

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Keminmaassa 11.1.2021

Jukka Rainto

Risto Rimpisalo

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 28.12.2020-11.1.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon
15.1.2021 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.1.2021
Ari Rautakoski, kirkkoherra

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2021

2

Kirkkoneuvosto

1
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
2
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
KJ 9:1 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.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto 26.1.2015/§ 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme 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.
Kokouksesta on postitettu 31.12.2020 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Rainnon ja Risto Rimpisalon.
4
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Keminmaan uuden kirkon osittaisen restauroinnin ja muutoksen suunnitelmat
Keminmaan seurakunnan uusi kirkko on rakennettu 1827. Suunnittelijana toimi arkkitehti Carl Ludvig Engel. Edellisen kerran peruskorjausta on suunniteltu 2008 – 2009.
Tuolloin kuitenkin todettiin, ettei seurakunnan talous sillä hetkellä ole niin vakaa, että
se kestäisi mittavan peruskorjauksen. Töitä päätettiin siirtää 3 vuodella. 2009 suoritettiin vain penkkien kunnostus ja maalaus. Muihin suunniteltuihin korjaustöihin ei ole
sen jälkeen palattu.
Uuden kirkon peruskunnostuksen tarve on kuitenkin ilmeinen. Erityisesti palautetta on
tullut kiviportaista, jotka ovat huonokuntoiset, jopa vaaralliset sekä vaikeasti huollettavat. Myös kirkkosalin maalit ovat rapistuneet ja alttariseinä tummunut ja lohkeillut.
Myös yläpohjan eristys on todettu riittämättömäksi.
Keminmaan uuden kirkon restaurointi- ja muutostöiden suunnittelu on aloitettu vuoden 2019 alussa. Suunnittelijoiksi on valittu Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu ja
Insinööritoimisto Raktor Oy. Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä museoviraston kanssa.
Kirkkoneuvoston valmistelun ja päätösten perusteella suunnittelussa on päädytty seuraaviin korjaus/muutostöihin:
- yläpohjan eristyksen ja tuuletuksen parantaminen
- räystäiden ja vesikatteen korjaaminen tarpeellisilta osin
- portaiden korjaaminen siten, että ne ovat turvalliset ja helpommin huollettavat
- alttariseinän, kirkkosalin sisäkaton ja urkujen takaseinän maalaus
- eteistilojen huonejärjestyksen muutos ja korjaus
- valaistuksen parantaminen ja kattokruunujen kunnostus
Suunnittelussa oli aluksi mukana myös lämmitysmuodon muuttaminen kaukolämmöstä maalämmöksi. Kannattavuusvertailun jälkeen lämmitysmuodon muuttamisesta luovuttiin.
Suunnitelmat ovat valmistuneet ja niistä on saatu museoviraston lausunto.
Kirkko on kirkkolailla suojeltu ja sitä koskee kirkkolain 14. luvun 5 §:n mukainen
suojelu ja lausuntomenettely.
Esityslistan mukana lähetetään:
- Rakennustapaselostus
- Pohjakuva
- Kuva portaat
- Kuva eteistilat
- Museoviraston lausunto

5 § (30.12.2013/895)
Kirkollisen rakennuksen suojelu
Kirkollisen rakennuksen suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöä, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä
sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on suojeltu suoraan lain
nojalla. Kirkkohallitus voi määrätä tätä myöhemmin käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen suojeltavaksi, jos suojelu on perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan tai erityisten ympäristöarvojen kannalta. Kirkkohallitus päättää suojelusta omasta, seurakunnan, tuomiokapitulin tai Museoviraston aloitteesta.
Rakennuksen suojelu käsittää myös sen kiinteän sisustuksen, siihen liittyvät maalaukset ja taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin.

5 a § (30.12.2013/895)
Lausunnot
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos päätös koskee suojellun tai sellaisen
kirkollisen rakennuksen, jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista
muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on lisäksi ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto Ahvenanmaan maakunnan
hallitukselle, jos kirkollinen rakennus sijaitsee Ahvenanmaalla, tai saamelaiskäräjille,
jos rakennus sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.
Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen
täytäntöönpanosta.
Kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaan kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai
purkamista koskeva kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tämän kirkkolain kohdan tarkoittamia olennaisia muutoksia on ulkoportaikon muutostyöt. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan kirkkovaltuustossa määräenemmistö (vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä). Kirkkohallitus edellyttää, että suunnitelmista on saatu puoltava lausunto museovirastolta.
Museoviraston lausunto on saatu 22.12.2020. Museovirasto puoltaa suunnitelman toteuttamista muutamin huomautuksin. Lausunnon mukaan siihen mennessä valmistuneita suunnitelmia voidaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana. Seurakunta voi pyytää
kirkkohallitusta vahvistamaan olennaiset muutokset.
Museoviraston lausunnossa kiinnitetään huomiota suunnitelman seuraaviin seikkoihin:
- yläpohjan eristämisen rakennesuunnitelmat ja lämpötekniset laskelmat sekä arviot
rakenteen kosteusteknisestä toimivuudesta esitettävä museovirastolle
- maalaustyö- ja väriselitys kaikista sisä- ja ulkomaalaustöistä esitettävä museovirastolle
- korjaushankkeesta on laadittava kuvitettu ja tekstitetty korjausraportti
- Tornionlaakson maakuntamuseo käy tarvittaessa tarkastamassa/valvomassa töiden
toteutusta
Työt on tarkoitus toteuttaa vaiheittain eri vuosina, ottaen huomioon, että tietyt vaiheet
edellyttävät kirkon sulkemista pois käytöstä. On otettava myös huomioon, että seurakunta toteuttaa hankkeen ilman lainarahoitusta. Vuoden 2021 talousarviossa on varatPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:
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tu 250.000 € sekä suunnitelmavuosille 2022 ja 2023 molempiin 200.000 €. Koko
hankkeen kustannusarvio hahmottuu 450.000 € - 550.000 €, mikäli kaikki suunnitellut
työt toteutetaan. Kirkkoneuvoston kokouksessa esitellään tarkempi kustannusarvio.
Suunnittelijat Rauno Ruonasuu ja Jorma Heininen tulevat kokoukseen esittelemään
kirkon restaurointisuunnitelmaa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
1) että se hyväksyy Keminmaan uuden kirkon peruskorjauksen suunnitelmat.
2) että päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
3) että se antaa kirkkoneuvostolle oikeuden päättää korjaustöiden ajankohdasta ja järjestyksestä.
Päätös:
Ennen asian käsittelyä talouspäällikkö teki esittelyyn korjauksen. Museoviraston lausunnon mukaan Keminmaan uuden kirkon peruskorjauksen suunnitelmassa kirkkolain
14 luvun 2 §:n tarkoittamia oleellisia muutoksia ovat ulkoarkkitehtuurin muutostyöt
(ulkoportaat) ja sisätilojen huonetilamuutokset ja maalaukset. Ei siten pelkästään ulkoportaiden muutostyöt.
Jorma Heininen ja Rauno Ruonansuu esittelivät suunnitelmia kirkkoneuvostolle klo
17.40 – 18.50 ja poistuivat ennen päätöksen tekoa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kolehtisuunnitelma 1.1. – 31.5.2021
Kirkkohallituksen ja hiippakunnan määräämät kolehdit mustalla fontilla. Seurakunnan päättämät sini-

sellä fontilla. Seurakunnan päättämät kolehtikohteet ovat kirkkohallituksen suosituslistalta tai oman seurakunnan lähetyskohteille.
pe 1.1.
Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille
su 3.1.
2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa
Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja
turvattomilla alueilla. Suomen Lähetyslentäjät ry - MAF Suomi, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, FI04 5724 1120 0933 25.
ke 6.1.
Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Jumalan rakkaus ylittää kaikki raja-aidat - kolehti seurakuntatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 10.1.
1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja
Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten
ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77,
viite 3201.
su 17.1.
2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä
su 24.1.
3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite
3010.
su 31.1.
3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Teot kertovat Jumalan rakkaudesta - kolehti diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran
kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 7.2.
Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Ikäihmiset kriisin keskellä. Kirkkopalvelut ry, Järvenpää 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:
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su 14.2.
Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon/ katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ke 17.2.
Tuhkakeskiviikko
Katumus ja paasto
Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia
varustavan ja rohkaisevan "Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -hankkeen toteuttamiseksi. Painopisteenä on koronakriisin aiheuttamien erilaisten ongelmien korjaaminen
"Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -hankkeen avulla. Kansan Raamattuseuran Säätiö
sr, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 21.2.
1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Maahanmuuttajatyöhön ulkomailla. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry,
Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viitenumerolaskuri osoitteessa:
https://kansanlähetys.fi/seurakunnille/viitenumerot-seurakunnille/
su 28.2.
2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki,
viitenumeroluettelo
su 7.3.
3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Satelliittitelevisiotyön tukemiseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78
5062 0320 1903 60.
su 14.3.
4. paastonajan sunnuntai
Elämän leipä
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400
Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52, viite EU-elintarviketuki.
su 21.3.
Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisien tapahtumien ja leirien järjestämiseen. HerättäjäYhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 28.3.
Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 29.3.
Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa
(Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille)
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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ti 30.3.
Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana
(Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille)
ke 31.3.
Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan
(Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille)
to 1.4.
Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille
pe 2.4.
Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa
(Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille)
la 3.4.
Pääsiäisyö
Kristus on voittanut kuoleman
Kolehti vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön ja Raamattujen jakeluun Kiinassa. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 4.4.
Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Jeesuksen pelastustyö kuuluu kaikille -kolehti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja lasten hyväksi tehtävään työhön. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
ma 5.4.
2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Inkerin kirkon diakoniatyöhön Venäjällä. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, PL
189, 53100 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 11.4.
1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 18.4.
2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä Paimen
Seurakuntiemme musiikkityön tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta.
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry, Firdonkatu 2 T 63, 00520 Helsinki, FI39 8000 1800
7433 70.
su 25.4.
3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Lähetystyö kotimaassa ja ulkomailla, humanitaarinen avustustoiminta. Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry, Pakkahuoneenkatu 9, 67100 Kokkola, FI71 8000 1901 1693 19.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:
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su 2.5.
4. sunnuntai pääsiäisestä
Taivaan kansalaisena maailmassa
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 9.5.
5. sunnuntai pääsiäisestä
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja
tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten
kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801, Akaa, FI19 5780 3820
0907 43.
to 13.5.
Helatorstai
Korotettu Herra
su 16.5.
6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Pohjois-Suomen tunturikappeleiden ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen,
Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki
su 23.5.
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille -kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen
koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 30.5.
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Seurakuntaelämän kehittämiseen Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta, mm. kirkon tulevaisuutta luotaavan teologisen hankkeen kehittämiseksi. Hengen uudistus kirkossamme ry, Otavankatu 1 C 40, 11130 Riihimäki, FI21 2047 1800 1225 24, viite
26221.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.1. – 31.5.2021
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:
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Kirkkovaltuuston 14.12.2020 päätösten täytäntöönpano
KIRKKOLAKI (1054/1993)
III OSA SEURAKUNNAN HALLINTO
10 Luku Kirkkoneuvosto
1§
Tehtävät
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita,
jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

--6§
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
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.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallintooikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on
kulunut umpeen. (30.12.2003/1274).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset 14.12.2020 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä. Kirkkoneuvosto hyväksyy päätösten toimeenpanot.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Ei julkinen

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kirkkoneuvosto 2021-2022
KL 10:2. Jäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajan on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 muuta vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtaja ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
1 luku
Kokoonpano

1§
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.
KL 10:2,1
2§
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
***
KL 10:2, 2-3
3§
Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
***
KL 25:10a. Naisten ja miesten edustus toimielimessä. Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
***
Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (Harjula Prättilä 2004, s. 211).
3. Säännöksen 40 prosentin vähimmäisvaatimuksesta ei voida poiketa pyöristämällä
alaspäin, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston 2021 –
2022 jäsenten ja varajäsenten vaalin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Puunmyyntitarjoukset, Iso-Hoikkalan tila
Seurakunta on pyytänyt tarjoukset n. 1450 m3 puumäärästä. Hakkuuala on n. 12,4 ha,
joka on kokonaan avohakkuuta. Hakattava alue on kokonaisuudessaan Iso-Hoikkalan
tilalla, joka on Aino Hoikkalan testamenttirahaston metsätila. Leimikko on suunniteltu
kahdelle vuodelle 2021 ja 2022.
Tarjoukset on pyydetty 31.12.2020 mennessä ja ne käsitellään sen jälkeen. Muistio ja
yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Tarjoukset on pyydetty Biowatilta,
Stora Ensolta, Metsä Groupilta, Tervolan saha ja höyläämöltä, Vaaran sahalta, Vapolta ja Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelulta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokonaistaloudellisesti parhaan tarjouksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi, että tarjouksen olivat jättäneet Veljekset Vaara Oy ja Tervolan
Saha ja Höyläämö Oy.
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti parhaana Veljekset Vaara
Oy:n jättämän tarjouksen.

11
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 5, 7, 9
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 6,10
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia
vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen
henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Pöytäkirjan pykälät: 8

Kirkkolaki 6 luku, 72 §:n 3 mom:n

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Postiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 6,10
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

