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Kokoustiedot:
Kokousaika:

Maanantai 29.11.2021 klo 17.30 – 19.31

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
läsnä, jäsen
läsnä etäyhteydellä, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, varapuheenjohtaja
läsnä etäyhteydellä, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, jäsen
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

läsnä etäyhteydellä, kirkkovalt. 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 29.11.2020

Jukka-Pekka Kerimaa

Ritva Lampela

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 16. – 29.11.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 30.11.2021
lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 30.11.2021
Ari Rautakoski, kirkkoherra
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113
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
114
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 18.11.2021 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
115
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-Pekka Kerimaan ja Ritva Lampelan.
116
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että 124 § Seurakunnan strategia vuoteen 2026, otetaan virallisesti käsittelyyn. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Seurakuntakeskuksen ovien uusiminen ja oviautomaatio
Edellisessä kokouksessa 8.11.2021 kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan kiinteistöjen lukitusjärjestelmät muutetaan iLOQ -järjestelmään ja toteuttajaksi Certego Oy:n.
Samalla kirkkoneuvosto velvoitti talouspäällikön kysymään tarjoukset seurakuntakeskuksen ulko-ovien (pääovi ja kirkkoherranvirasto) uusimisesta, sähköisestä lukituksesta ja pääoven oviautomaatiosta. Oviautomaatiota pidettiin tärkeänä esteettömän liikkumisen kannalta.
Talouspäällikkö on kysynyt tarjouksen Oviralta ovien vaihtamisesta. Tarjous on
19.840 € (sis. alv 24%). Sähköisestä lukituksen ja oviautomaation kustannukset molempiin oviin ovat noin ovat noin 7.700 €. Yhteensä kustannukset siten n. 28.000 €.
Tämän vuoden talousarviossa on 50.000 € määrärahavaraus kiinteistöjen lukitusjärjestelmiin. Tästä summasta menee n. 27.000 € iLOQ -järjestelmän muuttamiseen kaikkiin kiinteistöihin. Varattu summa saattaisi juuri ja juuri riittää myös seurakuntakeskuksen ulko-ovien uusimiseen, sähköiseen lukitukseen ja pääoven automatiikkaan.
Ongelmana on kuitenkin se, että Ovira ei enää tämän vuoden puolella pysty toteuttamaan uusien ovien valmistusta, lähinnä materiaalitoimituksissa olevien ongelmien
vuoksi. Toimitus siirtyisi tammikuun loppupuolelle.
Olisi järkevintä varata uusi määräraha vuoden 2022 talousarvioon seurakuntakeskuksen ulko-ovien uusimista ja automatiikkaa varten. Samalla voidaan toteuttaa oviautomaatio myös kirkkoherranviraston oveen, koska joka tapauksessa joudutaan varaamaan uusi määräraha. Kiinteistöjen lukitusten muuttaminen iLOQ -järjestelmään toteutuu tänä vuonna. Tälle vuodelle varattua määrärahaa (50.000 €) jää käyttämättä n.
23.000 €.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntakeskuksen ulko-ovet (pääovi ja kirkkoherranvirasto) uusitaan Oviran tarjouksen mukaisesti, oviin asennetaan sähköiset lukitukset
ja oviautomatiikka. Määrärahaesitys 28.000 € menee kirkkovaltuustolle talousarvioesityksen 2022 mukana.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024
Kirkkojärjestys 15 luku 3 §
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Taloussääntö 3 §
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sitovuustasosta
päättäminen
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja
tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.
Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan seurakunnan
verkkosivuilla.

Talouspäällikön viran johtosääntö 4 §
Talouspäällikön tehtävänä on
7. laatia ehdotus talousarvioksi ja veroprosentiksi sekä osallistua toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen.

Esityslistan liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2022.
Talousarvioesitys 2022 on 14.160 € alijäämäinen. Investointeja talousarvioesityksessä
on 433.000 € edestä.
Työntekijöillä on ollut mahdollisuus tehdä ehdotuksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Työmuotojen toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset on käsitelty vastuuryhmissä. Palkkojen yms. osalta valmistelu on tehty taloustoimistossa. Toiminta- ja
taloussuunnitelman sekä talousarvion esittämistavassa on noudatettu soveltuvin osin
Kirkkohallituksen 2020 antamia ohjeita. Ehdotus sisältää suunnitelmavuodet 2023 –
2024, jotka eivät ole sitovia.
Talousarvioon 2022 on varattu 8.985 € jaettavaksi 1.1.2022 lähtien suorituslisinä.
Suorituslisä on laskettu 528.506 € peruspalkoista 1,7%. Suorituslisänä jaettava määräraha sivukuluineen on varattu tehtäväalueelle: Kirkkoneuvosto.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2022 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Ei julkinen

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Seurakuntamestarin eroaminen virasta
Seurakuntamestari Matti Halttunen on ilmoittanut eroavansa seurakuntamestarin virasta 1.2.2022 lähtien eläkkeelle jäämisen johdosta.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen
Toisen seurakuntamestarin virka vapautuu 1.2.2022 lähtien viranhaltijan jäädessä
eläkkeelle. Virkarakenteiden purkaminen tulee ottaa huomioon sellaisissa tapauksissa,
jossa virkaan ei tosiasiallisesti sisälly julkisen vallan käyttöä. Virkojen tehtäviä voidaan hoitaa tehtävillä, jotka perustuvat työsopimussuhteeseen. Tehtävät voidaan määritellä tehtäväkuvauksella, jonka muuttaminen ja sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin on hallinnollisesti joustavampaa kuin viran johtosääntöjen valmisteleminen ja
päättäminen. Työsopimussuhteisen tehtävän täyttäminen on myös rekrytointitilanteessa kevyempi prosessi kuin viran täyttäminen.
Seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.
Vapautuvan seurakuntamestarin viran tehtävien hoidosta työsopimussuhteessa on
kirkkoneuvosto päättänyt jo aiemmin vakinaistettuaan Sami Tapion työsuhteen
1.1.2022 lähtien.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa toisen seurakuntamestarin viran 1.2.2022 lähtien.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kevään 2022 kolehtisuunnitelma
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2022 aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan,
Helsingin ja Espoon hiippakunnissa koottava alla luetellut kolehdit. Seurakunnan päätösvallassa olevat kolehtikohteet on merkitty sinisellä fontilla ja ne on otettu kirkkohallituksen suosituslistalta, pois lukien oman seurakunnan lähetyskohteet.
la 1.1.
Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Kuurojen koulujen tukemiseksi Tansaniassa ja Eritreassa. Kuurojen Lähetys - De Dövas Mission r.y., Tattikuja 2 A 1, 70800 Kuopio.
su 2.1.
2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa
Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja
vaikeakulkuisilla aluilla kehittyvissä maissa. Suomen Lähetyslentäjät ry - MAF Suomi, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki.
to 6.1.
Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Seurakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla
Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki.
su 9.1.
1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuoren keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki.
su 16.1.
2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniassa
ti 18.1.
-

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

ke 19.1.
Pyhän Henrikin muistopäivä
Piispa Henrik, uskon opettaja marttyyri
su 23.1.
3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen
Ekumeeninen neuvosto, PL 210, 00131 Helsinki.
su 30.1.
4. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus auttaa hädässä
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Koronapandemian seurauksista
kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400
Järvenpää.
su 13.2.
3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Teot kertovat Jumalan rakkaudesta. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki.
su 20.2.
2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 27.2.
Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.
ke 2.3.
Tuhkakeskiviikko
Katumus ja paasto
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 6.3.
1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa. Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon
ulkomaanavun säätiö, Eteläranta 8, 00130 Helsinki.
su 13.3.
2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Toivoa naisille -työlle Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78
5062 0320 1903 60.
su 20.3.
3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, pahan vallan voittaja
Kansan Raamattuseuran Pietarin katulapsityölle katupartioiden tekemän sosiaalityön
ja päiväkeskuksessa ja perhekeskuksessa tehtävän työn tukemiseen. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., PL 48, 08101 Lohja.
su 27.3.
Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Seurakuntatyön tukemiseen turkinkielisen vähemmistön parissa Bulgariassa. Suomen
Ev.lut. Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä.
su 3.4.
5. paastonajan sunnuntai
Kärsimyksen sunnuntai

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Sovinnon ja rauhantyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Rauha rakennetaan
pala kerrallaan. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki.
su 10.4.
Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseura ry, Maistraatinportti, 2 A 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 11.4.
Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
ti 12.4.
Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
ke 13.4.
Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
to 14.4.
Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
pe 15.4.
Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa
la 16.4.
Pääsiäisyö
Kristus on voittanut kuoleman
Ruoka-aputoiminnan kehittämistä, koordinaatiota ja avun välittämistä seurakuntien
kautta jaettavaksi. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077
1800 0621 52, viite: EU-elintarviketuki.
su 17.4.
Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon tiellä. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki.
ma 18.4.
2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Kidutettujen ja sodan traumatisoimien ihmisten kuntoutukseen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki.
su 24.4.
1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Lähetysyhdistys Kylväjän ulkomaisten kumppanikirkkojen missionaalisuuden vahvistamiseksi. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212
96.
su 1.5.
2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä Paimen
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa.
su 8.5.
3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Kristinuskon perusteet -kurssien järjestämiseen Inkerin kirkon rovastikunnissa ja seurakunnissa. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko/Inkerin evl.lut kirkon edustusto
Suomessa, PL 189, 53202 Lappeenranta.
su 15.5.
4. sunnuntai pääsiäisestä
Taivaan kansalaisena maailmassa
Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130.
su 22.5.
5. sunnuntai pääsiäisestä
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Hengellisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten
kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden ystävät ry, Tikkupolku 1, 49460 Hamina.
to 26.5.
Helatorstai
Korotettu Herra
Medialähetys Sanansaattajien mediatyön tukemiseen Intiassa. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää.
su 29.5.
6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odottaminen
Koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130.
su 5.6.
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Kirkon ja kristittyjen tukemiseen kohtaamaan uushenkisyydestä vastauksia hakevia
ihmisiä sekä välittämään heille evankeliumia. Hengen uudistus kirkossamme ry, Kaarlonkatu 6, 11100 Riihimäki.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kevään 2022 kolehtisuunnitelman.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kirkon alat ry:n luottamusmiesvaali
Kirkon alat ry:n jäsenet ovat 26.10.2021 toimitetussa vaalissa valinneet toimikaudeksi
1.1.2022 – 31.12.2025 Kirkon alat ry:tä edustamaan luottamusmiehet:
Pääluottamusmies Arja Heikkinen
Varaluottamusmies Marika Alajärvi
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon alat ry:n luottamusmiesvaalin tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Seurakunnan strategia vuoteen 2026
Kirkkoneuvoston jäsenille on keskiviikkona 24.11.2021 lähetetty sähköpostitse liitteenä oleva kirkkoherran yhteisten strategiailtojen pohjalta laatima esitys Keminmaan
seurakunnan strategiasta vuosille 2022-2026. Aiemmin lähetetyssä kokouksen esityslistassa strategia oli merkitty vain keskusteluasiaksi. Koska strategian pohjaesitys ehti
valmistua ennen kirkkoneuvoston kokousta ja on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenten
pohdittavaksi, on luonteva ottaa se kirkkoneuvoston käsittelyyn esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tällöin strategia olisi valmiina ennen strategiakauden alkamista. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopisteet ovat löydettävissä esitetyssä
strategiassa, joten heti vuoden 2022 alusta alkaen toimintaa voidaan suunnata strategiaesityksen suuntaisesti.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee strategiasta ja päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Keminmaan seurakunnan strategian vuosille 2022-2026, Yhteinen maailma,
sama matka – armon auringon paisteessa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Muut asiat
1. Talouspäällikkö toi kirkkoneuvostolle tiedoksi Keminmaan Energian ja Veden
kanssa tehdyn johtoalueen käyttöoikeussopimuksen. Johtoalue kulkee n. 80 m
matkan Iso-Hoikkalan tilan läpi. Johtoalueen leveys on n. 10 m. Maanomistajalle
maksettava korvaus on 126,59 € sisältäen korvauksen metsämaasta ja puuston
odotusarvosta.
2. Kappalainen Laura Kinnunen on valittu Simon seurakunnan kirkkoherraksi.
3. Kirkkovaltuuston kokous pidetään 13.12.2021.

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: 118, 121 ja 124
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: 117, 120, 122 ja 123
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: 119

Kirkkolaki 6 luku, 72 §:n 2 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: 117, 120, 122 ja 123
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:

________________/_________________

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

09/2021

16

Kirkkoneuvosto

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:

________________/_________________

