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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot:
Kokousaika:

Maanantai 14.3.2022 klo 17.30–19.50

Kokouspaikka:

Seurakuntakeskus, Keminmaa
Teams -etäyhteys

Päätöksentekijät:

Varsinaiset jäsenet
Ari Rautakoski, kirkkoherra
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jukka-Pekka Kerimaa
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Pirkko Saastamoinen

läsnä, puheenjohtaja
poissa, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, varapuheenjohtaja
läsnä etäyhteydellä, jäsen
läsnä etäyhteydellä, jäsen
poissa, jäsen
poissa, 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) läsnä, varajäsen
Jarmo Saariniemi (Ari Aho)
läsnä, varajäsen, saapui klo 17.44
Jukka Viitala (Jukka Rainto)
Muut osallistujat:

Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö

läsnä etäyhteydellä,
kirkkovaltuuston pj
läsnä, kirkkovaltuuston vpj
läsnä, sihteeri

Allekirjoitukset:

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Keminmaassa 14.3.2022

Marjo Appelgrén

Jukka-Pekka Kerimaa

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 28.2.-14.3.2022 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 15.3.2022
lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.3.2022
Ari Rautakoski, kirkkoherra
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18
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
19
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 3.3.2022 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi)
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
20
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 pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Appelgrénin ja Jukka-Pekka Kerimaan.
21
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa lisäasiana käsittelyyn § 23: Avustuksen myöntäminen Ukrainan
hädänalaisille Kirkon ulkomaan avun kautta. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan
työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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22
Lausunnon antaminen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Keminmaan seurakunnan
määräaikaisen seurakuntapastorin virkaa hakeneista
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Keminmaan seurakunnan määräaikaisen seurakuntapastorin viran:
Keminmaan seurakunta etsii määräaikaista seurakuntapastoria ajalle 1.6.202231.1.2023
Keminmaan seurakunta on juurevan historian omaava noin 6100 jäsenen seurakunta, jossa on tällä hetkellä 18 työntekijää. Seurakunnan toimintatilat ovat erinomaisessa kunnossa, meillä on kaksi hienoa kirkkoa ja hyvät toimintatilat, myös
muut toimintaedellytykset ovat hyvässä kunnossa.
Seurakuntapastorin tehtäväkuva sisältää vahvan painotuksen kasvatuksen työtehtäviin, mm. rippikouluun ja nuorisotyöhön. Luonnollisesti työhön sisältyvät myös jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä muu seurakunnallinen toiminta.
Huomioimme tehtävää täytettäessä sekä jo vihityt papit että pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Virkaan valittavalta edellytämme kokemusta seurakuntatyöstä, kristillisestä kasvatuksesta sekä halukkuutta oman itsensä ja työn kehittämiseen.
Arvostamme innostavaa työotetta ja joustavuutta, hyviä yhteistyö-, tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, myös pedagoginen osaaminen ja digitaidot ovat eduksi.
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen
taitoa. Viran hoitajaksi määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (Tlomake, enintään 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän
hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Tehtävässä voidaan noudattaa kolmen
kuukauden koeaikaa.
Ilmoittautumiset Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 4.3.2022 klo 15 mennessä
KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen liitetään omasta tuomiokapitulista saatava
nimikirjaote (papit) tai vapaamuotoinen cv. Tehtävään ilmoittautuneita pyydetään
varautumaan haastatteluun 14.3.2022.
Lisätiedot kirkkoherra Ari Rautakoski, puh 0400 691610 sekä hiippakuntapastori
Päivi Liiti, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Hakuaika päättyy perjantaina 4.3.2022 klo 15. Hakuajan päättymisen
jälkeen tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostolta perusteltua lausuntoa
hakijoista. Tuomiokapitulin lausuntopyyntö ja kooste hakijoista toimitetaan kirkkoneuvostolle mahdollisimman pian, kun ne on saatu. Puheenjohtajisto ja talouspäällikkö valitsevat hakijoista haastatteluun kutsuttavat. Haastattelut suoritetaan kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto haastattelee puheenjohtajiston valitsemat hakijat ja antaa tuomiokapitulin pyytämän lausunnon hakijoista.
Päätös:
Ennen päätöksen tekoa todettiin, että
1. Keminmaan seurakunnan määräaikaisen seurakuntapastorin virkaa haki määräajassa 9 henkilöä, joista 2 peruuttivat hakemuksensa eli hakijoita oli 7:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Heinonen Tero
Härkönen Miia
Ponsimaa Inkeri
Pyyny Marja
Sutinen Severi
Vilpponen Nanni
Yli-Paavola Liisa
Yhteenveto hakijoista on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 8.3.
2. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on jättänyt hakijoista lausuntopyynnön
Lausuntopyyntö / ma. seurakuntapastorin virkaan ilmoittautuneet/ Keminmaan
kunta
Diaarinumero

seura-

DOUL/54/01.01.00/2022

Keminmaan seurakunnan seurakuntapastorin määräaikaisen tehtävän ilmoittautumisaika on
päättynyt 4.3.2022 klo 15.00 Määräaikaan mennessä kiinnostuksensa tehtävään ilmaisi 7
henkilöä (hakijat Meriläinen ja Riiheläinen peruuttivat hakemuksensa ennen määräajan päättymistä). Hiippakuntapastori on kiittänyt ilmoittautuneita mielenkiinnosta kyseiseen tehtävään, tiedottanut heille hakijamäärän ja kertonut prosessin jatkosta.
Seurakunnan toimenpiteet
Tämän lausuntopyynnön liitteenä seurakunnalle toimitetaan hakijakooste. Hakijoiden kokonaiset hakemukset liitteineen ovat KirkkoHR-järjestelmässä, jonne kirkkoherralla on käyttöoikeus.
Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua ja pyytää Keminmaan seurakuntaa sen jälkeen antamaan perustellun lausunnon kiinnostuksensa seurakuntapastorin tehtävään ilmaisseista. Seurakuntaa pyydetään asettamaan lausunnossa 2–3 henkilöä siihen järjestykseen,
jossa heitä toivotaan hoitamaan tehtävää. Lausunnossa on kuvattava, millä tavoin seurakunta
on päätynyt lausuntoonsa.
Tuomiokapituli edellyttää seurakunnan toimittavan tuomiokapituliin lausunnon liitteenä lausunnon sisällölliset perustelut, kuten haastattelumuistion. Tasa-arvolain mukaan ansiovertailu
on tehtävä aina, elleivät kaikki hakijat ole keskenään samaa sukupuolta. Julkinen ilmoitus
asettaa myös vaatimuksen noudattaa yleisiä hyvän hallinnon periaatteita (hyvä hallintomenettely, yleiset virkaylennysperiaatteet, yhdenvertaisuuslaki).
KL 6:11
Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä
virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan
tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten
kuin 2 momentissa säädetään.
Ystävällisesti
Päivi Liiti
hiippakuntapastori
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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3. Puheenjohtajisto on valinnut haastateltaviksi Miia Härkösen, Inkeri Ponsimaan,
Marja Pyynyn ja Nanni Vilpposen. Nanni Vilpponen on ilmoittanut, ettei tule
haastatteluun.
Kirkkoneuvosto haastatteli puheenjohtajiston valitsemat hakijat.
Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto antaa lausuntonaan Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille Keminmaan seurakunnan seurakuntapastorin määräaikaiseen virkaan kiinnostuneiksi ilmaisseista, että ensimmäiselle sijalle asetetaan Miia Härkönen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto antaa lausuntonaan Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille Keminmaan seurakunnan seurakuntapastorin määräaikaiseen virkaan kiinnostuneiksi ilmaisseista, että toiselle sijalle asetetaan Marja Pyyny.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Kirkkoneuvosto päätti, että perustelut lausunnolle laaditaan puheenjohtajistossa kirkkoneuvoston käymän keskustelun perusteella.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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23
Avustuksen myöntäminen Ukrainan hädänalaisille Kirkon Ulkomaanavun kautta
Kirkkoherrojen kesken on piispamme Jukka Keskitalon Ukrainalaisten rahallisen
avustamisen suosituksen jälkeen liikkunut viestejä ja toivomuksia siitä, että seurakunnat myöntäisivät omista määrärahoistaan avustuksen, jonka suuruus olisi noin euro/seurakunnan jäsen.
Seurakunnassamme on menossa par’aikaa Yhteisvastuu-keräys, joka toteutuu pääosin
lipaskeräyksenä. Yhteisvastuukeräyksen kohteet on päätetty aiemmin, eikä niitä voi
tässä vaiheessa muuttaakaan. Voi olla hämmentävää, mikäli ryhtyisimme organisoimaan toista keräystä siihen rinnalle, eikä sen tuotto olisi varmaan kovinkaan merkittävä. Siksi seurakunnan omista varoista suoritettava avustus toimisi paremmin.
He ovat sielläkin Ukrainassa meidän lähimmäisiämme, joita meidän tulee kristillisen
rakkauden nimissä auttaa. Myös monet kunnat ja kaupungit ovat myös lahjoittaneet
merkittäviä summia Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseen. Kemin kaupunki taisi
lahjoittaa 20 000 euroa. Kirkon Ulkomaanapu on seurakunnan näkökulmasta luotettavin lahjoituskohde, toki muitakin mahdollisuuksia on, mm. SPR, tai Unicef.
Kirkkoherran esitys:
Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää lahjoittaa Kirkon Ulkomaanavun
kautta 7000 euroa Ukrainan sodan hädänalaisten tukemiseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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24
Muut asiat
1. Talouspäällikkö tiedotti kirkkoneuvostolle 28.2.2022 tekemästään viranhaltijapäätöksestä.
Asian kuvaus:
Keminmaan seurakunnan vainajien säilytystilat ovat jatkuvasti täynnä ja vainajia on jouduttu säilyttämään lattiapaikoilla. Kylmäkaappeja on vain 6 vainajalla. Talvella lattiapaikoilla säilyttäminen
onnistuu, koska säilytystilan lämpötila on suunnilleen sama kuin ulkolämpötila. Kevättä kohden sisälämpötila nousee ja lattiapaikka säilyttäminen ei onnistu. Vainajien säilytysajat ovat kasvaneet
tuhkauksen lisääntymisen myötä. Vainajat saattavat odottaa säilytystilassa tuhkausta jopa viikkoja.
Kuluneen talven aikana tilanne on ollut koko ajan hyvin haastava ja pahenee kevättä kohti, koska
lattiapaikkoja ei voida enää käyttää. Tilanne tulee paranemaan, kun Rovaniemen krematorio valmistuu ja tuhkauksista osa siirtyy sinne. Tämä tapahtunee ensi vuoden alkupuolella. Siihen asti on
pärjättävä ja löydettävä vainajien säilytysongelmalle pikainen ratkaisu. Muilla seurakunnilla on
samanlaisia ongelmia.
Päätös:
Talouspäällikköjä kirkkoherra päättivät, että vuokrataan kylmäkontti yhdessä Kemin seurakunnan
kanssa, johon sijoitetaan tilanteen niin vaatiessa tuhkausta odottavia vainajia. Kontti tullaan sijoittamaan Kemiin, Paattion hautausmaalla. Konttisäilytystä käytetään vain silloin, kun vainajien säilytystila kapasiteetti uhkaa loppua. Kylmäkontin vuokrakulu on 744 €/kk, joka jaetaan puoliksi
Kemin seurakunnan kanssa. Lisäksi kuluja tulee kontin kuljetuksesta ja sisustamisesta sopivilla telineillä.
Perustelut:
Säilytystilaongelmalle täytyi kehittää pikainen ratkaisu. Vainajien säilytystilan peruskorjauksen
suunnittelu on aloitettu, mutta se ei tuo apua aivan heti eikä kovin paljon kuitenkaan lisää kylmäsäilytystilojen määrää. Mitään isoa ja kallista laajennusta ei kannata tehdä, koska Rovaniemen
krematorion valmistuminen tulee muuttamaan tilannetta.

2. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 28.3.2022.
3. Marjo Appelgrén tiedusteli, miten kesän rippikouluista selvitään vajaalla miehityksellä. Kirkkoherra kertoi, että asiaa selvitetään.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 02/2022

8

Kirkkoneuvosto

25
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: 22
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: 23
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:

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: 23
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:

________________/_________________

