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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

Maanantaina 3.2.2020 klo 17.30 – 18.25

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Ari Rautakoski, vt. kirkkoherra
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jukka-Pekka Kerimaa
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Pirkko Saastamoinen
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, puheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä, varapuheenjohtaja
poissa
poissa
poissa
poissa

läsnä

Muut
Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Allekirjoitukset

Ritva Lampela, § 21

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 6.2.2020

Ari Aho

Marjo Appelgrén

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 20.1.-3.2.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 7.2.2020 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.2.2020
Ari Rautakoski, vt. kirkkoherra
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ALKUTOIMET

16
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.

17
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 23.1.2019 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 ko18
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ari Ahon ja Marjo Appelgrénin.

19
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa käsittelyyn kaksi lisäasiaa: 1. Kirkon äänentoiston korjaaminen ja 2.
As Kallinpuiston huoneiston vesivahinko. Esityslistalta päätettiin poistaa asia: Kirkkoherranvaalin
aiheuttaman lisävastuun palkitseminen talouspäällikkö Päivi Tervolle. Muilta osin kirkkoneuvosto
hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vaalilautakunta
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 15.1.2020 julistanut Keminmaan
seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Vaali toimitetaan välittömällä vaalitavalla.
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa istuvan kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan kirkkovaltuusto asettaa heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Tämä sama vaalilautakunta järjestää myös seuraavat seurakuntavaalit (v. 2022).
Vaalilautakuntaan nimettävän kirkkoherran tulee täyttää luottamushenkilönä toimimisen edellytykset myös seurakunnan jäsenyyden osalta.
Kirkkolaki 23:19 §
Seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnat.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. valitsee viisi jäsentä vaalilautakuntaan
2. valitsee viisi varajäsentä vaalilautakuntaan ja asettaa heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan
3. nimeää jonkun viidestä jäsenestä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi
4. toteaa, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
Vaalilautakunta toimittaa kirkkovaltuuston toimikauden kirkkoherran vaalit sekä seurakuntavaalit 2022.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoherranvaalin tiedottaminen
Kirkkohallituksen julkaisemassa ”Kirkkoherranvaalin hallintomenettely”, todetaan
seuraavaa:
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa vaalilautakunta. Vaalikuulutuksia lukuun ottamatta vaalitiedottamisesta vastaa kuitenkin kirkkoneuvosto. Toimielin voi asettaa vaalityöryhmän valmistelemaan vaaliviestinnän käytännön toimenpiteitä. Lisäksi on suositeltavaa käydä vaaliehdokkaiden kanssa läpi vaalitiedottamisen periaatteet.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättä, että
1. kirkkoherran vaalin tiedottamista varten asetetaan työryhmä.
2. valita työryhmän jäseniksi talouspäällikön, Ritva Lampelan, Jarkko Hannusen ja
Paula Aaltosen.
3. työryhmän jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin vaalilautakunnalle, 50
€/kokous. Viranhaltijan osalta noudatetaan KirVESTES:n määräyksiä.
Päätös:
Ari Rautakoski ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Puheenjohtajana
toimi varapuheenjohtaja Ritva Lampela.
Talouspäällikkö muutti päätösesityksen 2 -kohtaa:
2. valita työryhmän jäseniksi Laura Kinnusen, Ritva Lampelan, Jarkko Hannusen ja
Paula Aaltosen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen sekä siihen tehdyn muutoksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

02/2020

5

Kirkkoneuvosto

22
Kirkon äänentoiston korjaaminen
Kirkon äänentoistolaitteistossa on esiintynyt ajoittain ongelmia. Ongelmien on todettu
johtuvan käytössä olevasta kaiutinprosessorista. Kirkon äänentoistolaitteisto on jo
suhteellisen vanha ja sitä on aieminkin korjattu. Laitteisto kokonaisuudessaan on tulossa tiensä päähän. Viallista kaiutinprosessoria ei kannata korjauttaa, koska siitä aiheutuu kustannuksia ja korjaustöiden lopputulos on epävarma.
Juhani Ahvenvaara Akukon Oy:stä on suunnitellut ja toteuttanut kirkon äänentoistojärjestelmän. Hänen näkemyksensä mukaan viallinen kaiutinprosessori ja manuaalimikseri kannattaisi korvata nykyaikaisella matriisimikserillä. Manuaalimikserissä ei
tällä hetkellä ole ongelmia, mutta senkin rikkoutuminen on vain ajan kysymys. Siten
molempien vanhojen laitteiden korvaamien yhdellä uudella laitteella on järkevää.
Juhani Ahvenvaara on jättänyt tarjouksen matriisimikseristä, asentamisesta, äänentoistojärjestelmän mittaus- ja säätötyöstä sekä matkakuluista. Kokonaisuudessaan tarjous
on 7.200 € (sis. alv). Tarjouksia voidaan toki kysellä muualtakin. Juhani Ahvenvaaralla on kuitenkin pitkältä ajalta tuntemus Keminmaan kirkosta ja hänellä on paljon kokemusta kirkkojen äänentoistosta.
Äänentoistossa ei ole ongelmia koko ajan. Mahdollisesti pärjätään nykyisellä laitteistollakin vielä jonkin aikaa. Selvää kuitenkin on, että se on uusittava. Laitteisto voi toisaalta hajota yllättäen piankin.
Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu kirkon äänentoistolaitteiston korjaamiseen. Kustannus on sen verran iso, ettei sitä helposti irroteta käyttötaloudesta. Viisainta on toteuttaa se investointina.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että kirkon äänentoistolaitteiston korjaamisen varataan määräraha vuoden 2021 investointeihin. Mikäli laitteisto hajoaa jo vuonna 2020, korjaus
voidaan toteuttaa heti ja se määrärahaa varten laaditaan lisätalousarvio.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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As Oy Kallinpuiston huoneiston vesivahinko
Seurakunta omistaa As Oy Kallinpuistossa 55,5 m2:n huoneiston. Asunnossa on
vuokralainen.
Huoneistossa on tapahtunut vesivahinko. Isännöintipalvelu Korkiakoski Oy on pyytänyt korjaustöistä tarjouksen isännöintitoimiston käyttämältä yrittäjältä Lapin Monipalvelulta. Pesuhuoneen osalta purkutyöt, kuivatus ja uudelleen rakentaminen kokonaishinta tarjouksessa on 9920 € (sis alv). Lisäksi joudutaan poistamaan muista tiloista
lattiamatot ja uusimaan lattioiden pintamateriaali, josta tarjous 7600 € (sis alv).
Taloyhtiön maksettavaksi tulee osa pesuhuoneen purku- ja kuivatustöistä tai mahdollisesti jopa kokonaan. Asiaa selvitellään vielä isännöintitoimiston kanssa. Selvää kuitenkin on, että vesivahinko on korjattava ja siitä tulee kustannuksia. Kustannukset tulevat olemaan varovasti arvioiden 13.000 – 14.000 €. Talousarviossa ei ole varattuna
määrärahaa huoneiston korjaukseen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. As Oy Kallinpuiston asunnon vesivahinko korjataan mahdollisimman pian.
2. kustannukset korjauksesta pidetään mahdollisimman pieninä.
3. neuvotellaan taloyhtiön kanssa kustannusten jaosta.
4. määräraha vesivahingon korjaukseen tuodaan lisätalousarvioon.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Muut asiat
1. Marjo Appelgrén toi viestiä seurakuntalaisilta, että Kallin laskuttelurinteen
musiikki kuuluu hautausmaalle ja se häiritsee hautauksia. Kirkkoherra ottaa
yhteyttä yrittäjään ja neuvottelee asiasta hyvässä hengessä.
2. Talouspäällikkö kertoi, että vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen.
3. Kirkkoherra kertoi, että vuoden 2019 aikana seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 100 henkilöllä. Jäsenmäärä 31.12.2019 oli 6390. Kirkosta eronneita oli
74 ja kirkkoonkuulumisprosentti oli vuoden lopussa 79,14.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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: 20, 24
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: 21, 22, 23

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: 21, 22, 23
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

