KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

07/2020

1

Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

Maanantaina 14.9.2020 klo 17.00 – 20.15

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen sali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
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
läsnä
läsnä
poissa, varapuheenjohtaja
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

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)

läsnä
läsnä

Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö
Joonas Keskiniva

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri
78§, asiantuntija OP Private Lappi

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 14.9.2020

Risto Rimpisalo

Pirkko Saastamoinen

Muut

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 31.8.-14.9.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 18.9.2020 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.9.2020
Ari Rautakoski, kirkkoherra
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ALKUTOIMET

73
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Päätös:
Kokous avattiin puheenjohtajan pitämällä alkuhartaudella.

74
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 4.9.2020 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko75
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Risto Rimpisalon ja Pirkko Saastamoisen.

76
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Keminmaan seurakunnan sijoitusstrategia
Keminmaan seurakunnan sijoituksia on hoidettu taloussäännön, kirkkoneuvoston ohjesäännön ja talousarvion käyttämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sijoittamisessa lähtökohtana on ollut varojen sijoittaminen pääomaturvallisesti ja mahdollisimman
tuottavasti. Sijoittamisessa on otettu huomioon Kirkon eläkerahaston antamat vastuullisen sijoittamisen ohjeet.
Seurakunnan sijoitusten kirjanpitoarvo 31.12.2019 oli 1 100 000 € (= hankintahinta) ja
markkina-arvo 1 189 146,80 €. Tämän hetkinen markkina-arvo on todennäköisesti alle
hankintahinnan. Yksi sijoituksista, 200 000 €, erääntyi 10.7.2020. Sijoituksia on siten
tällä hetkellä 900 000 € (hankintahinta). Pankkitilillä on n. 1 000 000 €. Hautainhoitorahastolla on pankkitilillä sijoituksena 86.000 €. Pankkitili on nyt 0-korkoinen.
Useimmissa seurakunnissa on laadittu sijoitusstrategia tukemaan sijoittamisen suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Sijoittaminen ei ole seurakunnan olennainen tehtävä, joten pitäisi sujua vaivattomista eikä viedä kohtuuttomasti aikaa. Strategialla luodaan suuntaviivat sijoittamiselle.
Liitteenä 1 on ehdotus Keminmaan seurakunnan sijoitusstrategiaksi 2020 - 2024.

Taloussääntö
13 § Rahavarojen sijoittaminen
Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talouspäällikölle. Tämän viranhaltijan tulee tehdä päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita.
KL 11:10 Päätösvallan siirtäminen
Sakasti.evl.fi/sijoittaminen: Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 luku 11 §
Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Talouspäällikkö
3)
päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa;
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan sijoitusstrategian vuosille 2020 – 2024
liitteen mukaisena.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Varainhoitosuunnitelma
OP Private Lappi on laatinut seurakunnalle ehdotuksen varainhoitosuunnitelmasta.
Suunnitelma pohjautuu sijoitusstrategiaan, jota käsitellään edellisessä pykälässä.
Suunnitelmassa sijoituspääoma on 570 000 € ja hautainhoitorahastosta 86 000 €.
Lähtökohtana on muodostaa hajautettu, kustannustehokas ja riskitasoltaan varovainen
sijoituskokonaisuus.
Joonas Keskiniva OP Private Lapista tulee esittelemään suunnitelmaa kirkkoneuvoston kokoukseen.
Liitteenä 2 on OP Private Lapin ehdotus varainhoitosuunnitelmasta.
Talouspäällikön esitys:
Heikki Palosaari ja Joonas Keskiniva OP:ltä esittelivät varainhoitosuunnitelmaa.
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä OP:n ehdotuksen varainhoitosuunnitelmaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hautausmaakatselmus
Hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa suoritetussa hautausmaakatselmuksessa esille tulleet asiat.
Päätös:
Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen klo 17. – 17.30 Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
- hautausmaa on siistissä kunnossa
- puustoa ei ole harvennettu kuluneena kesänä
- tuhkien sirottelualuetta suunnitellaan
- tuhkahautauksien muistomerkkiä suunnitellaan
- hautausmaan käyttösuunnitelma käytävä läpi ja tehtävä tarpeelliset korjaukset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
Kirkkolaki 7 luku 7 §
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta
Tämä nimenkirjoitusoikeus koskee seurakunnan asiakirjojen, kuten sopimusten ja sitoumusten allekirjoittamista. Asiakirjojen allekirjoittajia on seurakunnan puolesta
yleensä kaksi. Keminmaan seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta on viimeksi päätetty useita vuosia sitten. On tarpeen tarkastella oikeuksia ainakin kerran valtuustokaudessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Keminmaan seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on
- kirkkoherralla tai tuomiokapitulin määräämällä kirkkoherran sijaisella
- talouspäälliköllä
- kirkkovaltuuston puheenjohtajalla
Aina kaksi yhdessä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Ei julkinen
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Ei julkinen
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07/2020

8

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

07/2020

9

Kirkkoneuvosto

83
Viitajärvi-Pyhäselkä voimajohdon yleissuunnittelu
Fingrid Oyj rakentaa uuden 400 kV voimajohtoyhteyden Keminmaalle sijoittuvan uuden Viitajärven sähköaseman ja Pyhäselän nykyisen sähköaseman välille. ViitajärviPyhäselkä voimajohtoyhteys on osa kokonaisuutta, missä rakennetaan uusi siirtoyhteys Pyhäselästä Viitajärven kautta Torniojoelle ja sieltä Ruotsiin Messauren sähköasemalle.
Voimajohto sijoittuu nykyisen johdon rinnalle Viitajärven uudelta sähköasemalta lähdettäessä. Iin kohdalla voimajohto erkanee uuteen johtokäytävään. Voimajohto kulkee
Alapaakkolassa kahden seurakunnan tilan kautta: Marskila 241-401-96-67 ja Kivikko
241-401-14-32.
Fingrid tekee ennen rakentamista yleissuunnittelun, joka alkaa maastotöillä. Maastotyöt alkavat elokuussa 2020. Uudelle voimajohdolle haetaan lunastuslupaa, joka pyritään jättämään Valtioneuvostolle toukokuussa 2021 ja lunastumenettely alkaa syksyllä
2021, kuten myös johtoalueen hakkuutyöt. Rakentaminen ajoittaa pääosin vuodelle
2022.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Fingrid Oyj:n voimajohdon yleissuunnittelun seurakunnan tiloilla.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

07/2020

10

Kirkkoneuvosto

84
Kemin Ajotilauksen tienpitoaineksen ostosopimuksen jatkaminen
Seurakunta on tehnyt Kemin Ajotilauksen kanssa tienpitoaineksen ostosopimuksen
toukokuussa 2016. Sopimus päättyy 16.9.2026, jolloin päättyy myös alueelle myönnetty maa-aineksen ottamislupa ja ympäristölupa.
Kiinteistö

Tienpitoaineksen
ottopaikka
Sopimuksen
osapuolet
Ottolupa
Sopimuksen
voimassaoloaika

Korvaus

Mittaustapa
Maksutapa

Muita ehtoja

Kunta
Kemi
Tila
Heikkilä I 240-402-14-105
Heikkilän kallioalue, joka on merkitty liitekarttaan
Myyjä: Keminmaan seurakunta (0191263-4)
Ostaja: Kemin Ajotilaus Oy (0190876-6)
Kemin Ajotilaus Oy maksaa maa-aineksen ottoluvan hankkimisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvat kustannukset.
Sopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Sopimus raukeaa, ellei ostaja saa ko. sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavia ottoja muita lupia. Tällöin sopimus raukeaa ilman vahingonkorvausvellisuutta.
Sopimus on voimassa siihen saakka kun uusi maa-aineslupa loppuu, kuitenkin
enintään 10 vuotta.
Ostaja suorittaa myyjälle laskun mukaan jokaisesta alueelta poiskuljetetusta
yksiköstä 0,75 €/m³ktd + ALV.
Myyjän on laskussa ilmoitettava arvonlisäverovelvollisuutensa.
Massojen mittaus tapahtuu jalostettuna, Pinomittausta käyttäen.
Määrät ilmoitetaan yhteyshenkilölle ottokerran jälkeen, jolloin myyjä tekee
laskun sopimuksesta osoitteeseen:
Kemin Ajotilaus Oy
Valajankatu 1
94600 KEMI
Otetun maa-aineksen toteamiseksi on Keminmaan seurakunnalla oikeus pyytää
ennen oton aloittamista puolueeton mittaus ja kontrollimittaus louhimisen jälkeen.
- Alueella kasvava puusto jää myyjälle ja sen poistaa kustannuksellaan
myyjä.
- Ostaja on oikeutettu rakentamaan ja pystyttämään alueelle
o tienpitoaineksen jalostuslaitteet
o tarpeelliset huoltorakennukset
o voimalinjat myyjän omistamien alueiden kautta
- Tienpitoaineksen oton päätyttyä ostaja poistaa edellä mainitut rakenteet ja laitteet.
- Raivausjätteitä, ylisuuria kiviä ja muuta tienpitoon kelpaamatonta ainesta saa jättää ottoalueelle lupamääräysten mukaisesti
- Ostajalla on oikeus korvauksetta käyttää kuljetuksia varten myyjän yksityisiä tienpitoaineksen ottopaikalle johtavia teitä.
- Ostaja vastaa teiden työaikaisesta kunnossapidosta sekä siitä, että käytössä olleet tiet ovat oton päätyttyä yhtä hyvässä kunnossa kuin oton
alkaessa. Oton päätyttyä ostaja poistaa mahdollisesti rakentamansa väliaikaisen tieliittymän. Muiden yksityisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat hankkii ostaja.
- Kun osta on hankkinut maa-aineksen ottoluvat myyjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa maa-ainesta muille tämän sopimuksen mukaiselta alueelta sopimuksen voimassaoloaikana
- Maa-aineksen oton päätyttyä ostaja siistii ja maisemoi kustannuksellaan ottoalueen lupamääräysten mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Ellei tässä sopimuksessa ole toisin sovittu, ei korvausta oton johdosta
tapahtuvista muista menetyksistä makseta.
Sopimus sisältää myös murskeiden varastointioikeuden
Ostajalla on oikeus myyjää enempää kuulematta hakea edellä mainittuun tilaan maa-aineksen otto-oikeuden kirjaamista tämän sopimuksen
oikeuksien pysyvyyden vakuudeksi sopimusalueella.
Myyjä on alueen omistajan vaihtuessa velvollinen ilmoittamaan siitä
ostajalle sekä tästä sopimuksesta kiinteistön uudelle omistajalle.

Kemin Ajotilaus on kysellyt mahdollisuutta jatkaa sopimusta 31.10.2036 saakka.

Heikkilän alueella on tienpitoaineksen ostosopimus yhteensä kolmen toimijan kanssa:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Destia, Morenia ja Kemin Ajotilaus. Morenian sopimus on lähiaikoina siirtymässä uudelle omistajalle.

Sopimuksen voimassaolo aikana Kemin ajotilauksen alueelta ei ole myyty maaainesta. Destian alueelta myytiin viime syksynä.
Seurakunnalla ei ole mitään syytä olla jatkamatta sopimusta Kemin Ajotilauksen
kanssa heidän esittämällään tavalla. Sopimuksen sisältö tulee olemaan suunnilleen
samanlainen kuin aiemmankin sopimuksen. Seurakunnan kannalta olisi hyvä, jos alueelta otettaisiin maa-ainesta.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tienpitoaineksen ostosopimusta Kemin ajotilauksen
kanssa Heikkilän alueella jatketaan 31.10.2036 saakka.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen sillä ehdolla, että maa-aineksesta maksettavan korvauksen määrää tarkastellaan v. 2026 uudelleen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Karihaaran Erä-Miesten metsästysoikeuden vuokrasopimus, Laajapalon palsta
Kirkkoneuvosto on 15.8.2011 päättänyt tehdä Karihaaran Erä-Miesten kanssa metsästysvuokrasopimuksen Kivikon tilan Laajapalon palstasta ajalle 1.8.2011 – 31.7.2016.
Sopimus on jäänyt uusimatta. Karihaaran Erä-Miehet ovat käyttäneet metsästysoikeutta palstalla myös sopimuksen päättymisen jälkeen.
Metsästysseura on pyytänyt sopimuksen uusimista 5 vuodeksi 2020 lähtien. He ovat
valmiita maksamaan vuokran myös ajalta 1.8.2016 – 2020, jolloin sopimusta ei ole ollut.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tehdä Karihaaran Erä-Miehet ry:n kanssa metsästysvuokrasopimuksen 1.10.2020 – 30.9.2025 seuraavasti:
Tällä sopimuksella allekirjoittanut Keminmaan seurakunta vuokraa Karihaaran Erä-Miehet ry:lle metsästysoikeuden kokonaisuudessaan omistamaltaan Keminmaan kunnassa sijaitsevalta alueelta:
1 Vuokrauksen kohde

Tila/Palsta
Kivikko/Laajapalon palsta

RN:o
241-401-14-32

Pinta-ala ha
22

2 Voimassaoloaika on viisi vuotta alkaen 1.10.2020 ja päättyen 30.9.2025.
3 Vuokranmaksu rahana 50 € koko vuokra-ajalta, joka maksetaan kokonaisuudessaan ilman eri laskua Keminmaan seurakunnan pankkitilille 31.12.2020 mennessä.
4 Vuokraoikeuden siirto. Vuokraoikeutta ei saa siirtää kolmannelle ilman vuokranantajan lupaa.
Kuitenkin vuokranantaja suostuu siihen, että vuokrattu alue saadaan liittää hirvieläinten yhteislupaanomukseen.
5 Riistanhoitotyöt. Vuokramies suorittaa riistanhoitotyöt vuokranantajan ja vuokramiehen sopimalla
tavalla. Ohjeena voidaan tällöin pitää riistanhoitoyhdistyksen koko toimialuettaan koskevaa yleissuunnitelmaa.
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6 Riistavahingot. Vuokramies suostuu ryhtymään metsästysviranomaisten vaatimiin toimenpiteisiin
vahinkoa aiheuttavien riistaeläinten vähentämiseksi ja poistamiseksi alueelta.
7 Metsästys. Vuokramies sitoutuu siihen, että metsästys tapahtuu hyvien metsästystapojen mukaisesti
vaarantamatta alueen riistakantojen säilymistä ja siten, että metsästyksellä aiheuteta maanomistajalle
ja hänen elinkeinon harjoitukselleen mahdollisimman vähän haittaa.
8 Vartiointi. Vuokramies on velvollinen järjestämään alueella riittävän metsästyksenvartioinnin.
Vuokranantaja ilmoittaa vuokramiehelle havaintonsa alueella tapahtuvasta salametsästyksestä ja muista laittomuuksista.
9 Vahingonkorvausvastuu. Vuokramies on velvollinen korvaamaan kaiken vahingon, mitä metsästettäessä aiheutetaan viljelyksille, metsälle, aidoille, kotieläimille tai muulle sellaiselle omaisuudelle.
10 Vuokranantajan metsästysoikeus. Seurakunta varaa itsellään oikeuden siihen, että halukkailla
työntekijöillä on oikeus pienriistan metsästykseen vuokra-alueilla. Asian käytännön hoitamisesta sovitaan erikseen. Molemmat sopijapuolet nimeävät asiassa yhdyshenkilön.
11 Sopimuksen purkaminen. Jos metsästysoikeuden vuokraaja laiminlyö vuokranmaksun suorittamisen tai muutoin rikkoo velvollisuutensa taikka käyttää väärin metsästysoikeuttaan, voi vuokranantaja
purkaa sopimuksen.
Vuokramiehellä on oikeus purkaa sopimus, jos vuokranantaja rikkoo sopimusta tai vuokra-alue käy
metsästykseen ilmeisesti soveltumattomaksi.
Siinä tapauksessa, että vuokrattu alue vaihtaa omistajaa vastikkeellisen saannon seurauksena, voi uusi
omistaja purkaa sopimuksen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus hänelle esitetty.
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Keminmaa 14.9.2020
Ari Rautakoski
kirkkoherra
Keminmaan seurakunta

Päivi Tervo
talouspäällikkö
Keminmaan seurakunta

xxxxxxxxxxxx
Karihaaran Erä-Miehet ry

Kirkkoneuvosto päättää myös periä Karihaaran Erä-Miehiltä vuokraa alueesta sopimuksettomalta ajalta 1.8.2016 – 30.9.2020 yhteensä 40 €. Vuokra on maksettava seurakunnan pankkitilille 31.12.2020 mennessä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Nettikirkkopalvelu, HS-Solutionsin tarjous
Seurakunnan jumalanpalvelukset ovat kuunneltavissa Järviradion nettikirkossa, josta
on linkki seurakunnan kotisivuille. Palvelu on suojaamattomassa verkkoyhteydessä.
Useimmat selaimet varoittavat suojattoman yhteyden avaamisesta ja jopa voivat estää
avaamisen. Järviradiota käyttävistä seurakunnista valtaosa on siirtynyt käyttämään
suojattua yhteyttä. Jossain vaiheessa kaikkien seurakuntien on siirryttävä suojatun yhteyden käyttämiseen tai luovuttava nettikirkosta.
HS Solutions tarjoaa suojattua suoratoistopalvelua jumalanpalvelusten välittämiseen
verkossa. Palvelu toimisi edelleen Järviradiossa, josta linkki seurakunnan kotisivuille.
Kuuntelu toimii turvallisesti kaikilla selaimilla ja päätelaitteilla. Palvelu on maksullista. Sen hinta on 80 €/kk + alv eli n. 1200 €/vuosi. Muita kuluja käyttöönotosta ei tule,
koska kirkon nykyinen laitteisto käy edelleen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä HS-solutionsin tarjouksen suoratoistopalvelusta jumalpalvelusten välittämiseksi verkossa. Palvelun hinta on 80 €/kk + avl 24%.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Talouskatsaus
Tuloslaskelman toteutuminen 30.6.2020
Toteuma
1 - 6 /2019
Toimintatuotot

-67 277,71

Korvaukset

TA kuluva
2020

Toteuma
1 - 6 /2020

-219 250,00 -217 681,63

Yli-ali

T-%

-1 568,37

99,3

-500,00

-1 536,70

1 036,70

307,3

Myyntituotot

-13 901,79

-11 200,00

-12 746,96

1 546,96

113,8

Maksutuotot

-20 373,01

-30 750,00

-11 320,50

-19 429,50

36,8

Vuokratuotot

-6 158,79

-67 700,00

-1 127,92

-66 572,08

1,7

-19 720,97

-80 000,00

-57 660,14

-22 339,86

72,1

-5 909,63

-16 600,00

-4 596,80

-12 003,20

27,7

-2 500,00

-4 055,38

1 555,38

162,2

-10 000,00 -124 637,23

114 637,23

1 246,4

Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

-1 213,52

Toimintakulut

847 306,44

1 626 125,00

711 209,19

914 915,81

43,7

494 684,00

916 460,00

467 898,47

448 561,53

51,1

Palkat ja palkkiot

406 067,53

732 430,00

383 091,69

349 338,31

52,3

Henkilösivukulut

106 507,87

184 030,00

90 258,47

93 771,53

49,0

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-17 891,40

-5 451,69

5 451,69

0,0

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

226 096,84

400 920,00

137 749,26

263 170,74

34,4

Vuokrakulut

12 075,44

19 070,00

13 657,69

5 412,31

71,6

Aineet ja tarvikkeet

98 447,02

201 630,00

79 584,38

122 045,62

39,5

98 447,02

201 630,00

79 584,38

122 045,62

39,5

Annetut avustukset

9 616,73

56 920,00

9 518,54

47 401,46

16,7

Muut toimintakulut

6 386,41

31 125,00

2 800,85

28 324,15

9,0

780 028,73

1 406 875,00

493 527,56

913 347,44

35,1

-1 658
-878 365,66
000,00
-1 500
-799 675,66
000,00

-779
634,34
-700
324,34

Ostot tilikauden aikana

TOIMINTAKATE
Verotulot ja valtionrahoitus

-892 291,38

Kirkollisverotulot

-813 289,38

Valtionrahoitus

53,0
53,3

-79 002,00

-158 000,00

-78 690,00

-79 310,00

49,8

Verotuskulut

11 779,10

25 000,00

12 224,12

12 775,88

48,9

Keskusrahastomaksut

82 921,00

143 003,00

83 492,67

59 510,33

58,4

Rahoitustuotot- ja kulut

-3 175,31

-5 200,00

-2 689,67

-2 510,33

51,7

-3 183,75

-5 200,00

-2 823,58

-2 376,42

54,3

Korkotuotot
Korkokulut

0,44

18,91

-18,91

0,0

Muut rahoituskulut

8,00

115,00

-115,00

0,0

-20 737,86

-88 322,00 -291 810,98

203 488,98

330,4

47 787,37

47 844,63

50,0

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

54 607,32

95 632,00

TILIKAUDEN TULOS

33 869,46

7 310,00 -244 023,61

251 333,61

-3 338,2

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

33 869,46

7 310,00 -244 023,61

251 333,61

-3 338,2
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Tuloslaskelman toteutumisesta 30.6.2020 voidaan tehdä seuraavia huomiota:
▪ Tilikauden tulos ylijäämäinen 244 023 €, kun se vuoden 2019 vastaavana
ajankohtana oli 33 869 € alijäämäinen
▪ Verotulot ovat toteutuneet 53,3 % eli talousarvion mukaisesti. Verotulot tosin
tulevat olemaan loppuvuonna pienemmät, koska elokuusta lähtien on alettu
maksamaan veronpalautuksia.
▪ Toimintatuotot ovat toteutuneet 99 %. Muihin tuottoihin on kirjattu 77.957 €
myyntivoitto Maulan myynnistä ja 34 082 € Kirkonkylän osakaskunnan maksamia osuusrahoja. Näitä ei ole huomioita talousarviossa.
▪ Toimintakulut ovat toteutuneet 43,7 %.

Investointien toteutuminen 30.6.2020
TA 2020

Toteuma
2020

Yli/ali

T-%

Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremo

50 000,00

1 601,52

48 398,48

3,2

Vanhan kirkon restaurointi

30 000,00

2 106,13

27 893,87

7,0

Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu

10 000,00

5 683,74

Vanhan pappilan lämpöremontti

50 000,00

2 846,06

Uuden kirkon peruskorjaus

200 000,00
340 000,00

4 316,26 56,8
47 153,94

5,7

200 000,00
12 237,45

327 762,55

3,6

Investointien toteutumisesta 30.6.2020 voidaan tehdä seuraavia huomioita:
▪ Kustannuksista puuttuu n. 8 000 € palkkakuluja, jotka ovat vielä tuloslaskelmassa ja siirretään investointeihin loppuvuodesta (Vanhan kirkon restaurointi, Vanhan pappilan lämpöremontti ja Vanhan pappilan pintaremontti).
▪ Uuden kirkon peruskorjausta ei todennäköisesti aloiteta tänä vuonna
Kokonaisuutena tässä vaiheessa vuotta voidaan jo ennustaa, että tilinpäätös 2020 tulee
olemaan ylijäämäinen. Verotuloja on vaikea vielä ennustaa, mutta todennäköisesti
päästään lähelle talousarvion summaa. Pandemian aiheuttamat poikkeusolot eivät ole
vielä näkyneet verotuloissa. Poikkeustilanne toi myös toiminta- ja kokoontumisrajoituksia, jolloin toiminta seurakunnassa vähäni huomattavasti. Tämä toi luonnollisesti
mukanaan säästöjä toimintakuluissa. Lomautuksia ei kuitenkaan tullut.
Talouspäällikön esitys:
Merkitään talouskatsaus tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Aloite Valmarinniemen kirkonpaikan ja kalmiston huomioimiseksi
Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää esitti Keminmaan
seurakunnalle ja Keminmaan kunnalle seuraavanlaisen aloitteen:

Aloitteessa mainittu asia on ollut esillä seurakunnan hallinnossa jo vuosikymmeniä
aiemminkin, mutta asiaa ei ole viety eteenpäin. Seurakunnan näkökulmasta asian toteuttamisen vaikeus lienee ollut siinä, että alue on nykyisin pääosin Keminmaan kunnan omistuksessa. Valmarinniemen alue sisältyy asemakaava-alueeseen ja asemakaavakartassa ei ole merkittynä oletettuja kirkon tai hautausmaan paikkoja. Ilmeinen
kirkkojen ja hautausmaa-alueen paikka on asemakaavassa kuitenkin merkitty muinaismuistoalueeksi. Kuten aloitteessa todettiin, aluetta ei tänä päivänä voi millään tavalla hahmottaa vanhan hautausmaan tai kirkkojen paikaksi.
Seurakuntaa sitoo kirkkojärjestyksen määräykset siitä, että vanhojen kirkkojen ja hautausmaiden paikat on merkittävä muistotaululla tai muulla muistomerkillä, mikäli
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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paikka on seurakunnan hallinnassa. Tässä tapauksessa lainsäädännön asettamaa pakkoa ei siis ole, koska alue ei ole seurakunnan hallinnassa.
Kirkkojärjestys 8.11.1991/1055 v. 1993 14 luku 2§, 2. mom.
Seurakunnan hallinnassa oleva paikka, jossa on ollut kirkko, on seurakunnan toimesta
merkittävä muistotaululla tai muulla muistomerkillä.
Kirkkojärjestys 8.11.1991/1055 v. 1993 17 luku 3§, 3. mom.
Seurakunnan hallinnassa oleva paikka, jossa on ollut hautausmaa tai siunauskappeli,
on seurakunnan toimesta merkittävä muistotaululla tai muulla muistomerkillä.
Hautausmaista on omat säädöksensä ja yleensä hautausmaat pitää erottaa aidalla
muusta ympäristöstään. Tässä tapauksessa voitaneen katsoa hautausmaa lakkautetuksi,
koska viimeisestä hautaamisesta on kulunut varmasti enemmän kuin 100 vuotta. Nykyisen lainsäädännön mukaan hautausmaan lakkauttamisesta tulee olla kirkkovaltuuston päätös, mutta hautausmaan lakkauttaminen lienee tässä tapauksessa riittävän selkeä ja tällöin esimerkiksi aitaamisesta ei ole velvoitetta.
Hautaustoimilaki 6.6.2003/457
Hautausmaa voidaan lakkauttaa ja hautausmaan alue voidaan ottaa muuhun käyttöön, kun viimeisestä hautaamisesta on kulunut vähintään 100 vuotta.
Seurakunnan näkökulmasta katsoen olisi erittäin suotavaa, että vanhat kirkkojen ja
hautausmaan paikat merkittäisiin jonkinlaisilla muistomerkeillä. Kunniakas seurakunnan historia on hienolla tavalla näkyvillä Pyhän Mikaelin kirkon ja ns. uuden kirkon
seutuvilla, mutta vanhempi historia ei samalla tavalla nouse esille. Kaivauksissa todennetut Valmarinniemen kirkonpaikat ovat myös koko Suomen kirkollisen historian
merkittäviä yksityiskohtia.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että asiasta ryhdytään neuvottelemaan kunnan kanssa siitä
lähtökohdasta, että seurakunta voisi järjestää kyseiselle paikalle Valmarinniemeen
muistomerkin, jossa suunnittelun lähtökohtana voisi olla Maulan seurakuntatalon pihalta poistettu varsin suurikokoinen risti ja siihen liitetään matala muurirakennelma,
jossa käytetään mahdollisuuksien mukaisesti ns. Rijfin kirkon vanhoja kiviä, joita arvellaan olevan uuden kirkon lähettyvillä. Muurirakennelmaan asennetaan Meri-Lapin
alueen raaka-aineista valmistetusta, Tornion terästehtaan jaloteräksestä tehty laatta,
jossa kerrotaan kirkkomaa-alueen historiasta. Muistomerkin kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaa seurakunta ja Keminmaan kunta huolehtii alueen puistomaisesta siisteydestä. Muistomerkki voisi sijaita varsin lähellä museoalueelle vievää Myllypolkua,
jotta se erottuisi selkeästi alueella liikkuville ja jopa näkyisi Jokisuuntielle saakka.
Kirkkoneuvosto päättää samassa yhteydessä, että Ns. Rijfin kirkon paikalle, lähelle
nykyistä vainajien säilytystilaa ryhdytään valmistelemaan pieni muistomerkki, koska
alue on seurakunnan hallinnassa ja siten seurakuntaa velvoittaa kirkkojärjestyksen
määräys muistotaulusta tai muistomerkistä. Muistomerkki toteutettaisiin yksinkertaisella tavalla siten, että alueen jokin sopiva suurehko kivi asetellaan sillä tavalla, että

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

07/2020

20

Kirkkoneuvosto

siihen voidaan kiinnittää pienehkö jaloteräslaatta, jossa on kyseisen kirkon ääriviivakuva ja lyhyt teksti kirkon surullisesta historiasta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Seurakuntapastorin viran määräaikainen, 1.11.2020 – 31.10.2023 täyttäminen
Kirkkoherran esitys:
Julistetaan haettavaksi Keminmaan seurakunnan määräaikainen seurakuntapastorin viran hoito alla olevan rekrytointi-ilmoituksen mukaisin kriteerein.
Viran määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan virkarakenteen kokonaisarviointi,
johon liittyy mahdollinen seurakuntapastorin viran lakkauttaminen tai mahdollinen lähiseurakunnan kanssa yhteisen papin viran perustaminen heikentyvän taloustilanteen
ja väkimäärän laskemisen vuoksi.
Keminmaan seurakunta etsii määräaikaista seurakuntapastoria ajalle 1.11.2020
– 31.10. 2023
Keminmaan seurakunta on juurevan historian omaava noin 6300 jäsenen seurakunta,
jossa on tällä hetkellä 18 työntekijää, joista 2 pappia. Seurakunnan toimintatilat ovat
erinomaisessa kunnossa, meillä on kaksi hienoa kirkkoa ja hyvät toimintatilat, myös
muut toimintaedellytykset ovat hyvässä kunnossa.
Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluvat laaja-alaisesti seurakuntapapin perustehtävät:
kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, rippikoulutyö, laitoshartaudet, sielunhoito
ja muut esimiehen määräämät tehtävät. Viran työalasta voidaan neuvotella.
Viran hoitajaksi valittavalta edellytämme pappisvihkimystä, hyvää otetta perusseurakuntatyöhön ja halukkuutta oman itsensä ja työn kehittämiseen. Arvostamme lisäksi kokemusta
papin työstä, innostavaa työotetta ja joustavuutta, hyviä yhteistyö-, tiimityö-, ja vuorovaikutustaitoja. Työn aloitus tapahtuu viimeistään 1.12.2020.
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 (T-lomake, enintään 6
kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman
auton käyttöä.
Tuemme pastoraalikursseille osallistumistasi siten, että voit osallistua seurakunnan kustannuksella yhdelle pastoraalikurssille vuosittain ja saat käyttää työaikaasi toiseen vuosittaiseen pastoraalikurssiin.
Ilmoittautumiset Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 2.10.2020 klo 15 mennessä
KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen liitetään omasta hiippakunnasta saatava nimikirjaote.
Lisätiedot kirkkoherra Ari Rautakoski, puh 0400 691610 sekä hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Muut asiat
1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous 5.10.2020
2. Järjestetään luottamushenkilöille metsäretkeily syys-lokakuussa.
3. Hiippakunnan -juhla pidetään Oulussa. Seurakunnasta lähtee juhlaan kaksi edustajaa.
4. Mietittävä, tarvitaanko yksi uusi messukasukka lisää.
5. Vanhojen messukasukoiden säilytystä on mietittävä.
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Muutoksenhakuohje

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ja 89
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Kirkkolaki 72 §:n 3 mom:n

Pöytäkirjan pykälät: 82

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa©evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ja 89
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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