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Kokoustiedot:
Kokousaika:

Maanantai 31.5.2021 klo 17.30 – 18.18

Kokouspaikka:

Seurakuntakeskuksen sali, Keminmaa
tai 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, jäsen
läsnä, jäsen
poissa, 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, 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 31.5.2021

Jukka-Pekka Kerimaa

Risto Rimpisalo

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 17. – 31.5.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 1.6.2021 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 1.6.2021
Ari Rautakoski, kirkkoherra
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58
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
59
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
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 12.5.2021 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Teams -etäyhteys kutsu on lähetetty 12.5.2021 varsinaisille jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
60
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 Jukka-Pekka Kerimaan ja Risto Rimpisalon.
61
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa lisäasiana käsittelyyn: Puiden kaatoa hautausmaalta hautapaikkojen lisäämiseksi. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Tuloveroprosentti 2022
Kirkkolaki 15. luku 2 §
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään
erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen kirkollisverosta siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.
Tilastoa verotulojen kehityksestä
2011
Kirkollisvero 1340117
Yhteisövero

154608

2020

Arvio
2021

1342265 1400789 1540600 1531060 1511776 1485669 1474237 1466458 1467174

1450000

2012

118505

2013

125695

2014

136799

2015

138975

Valtion
rahoitus
Yhteensä

Tulovero %

1494725

1,25

2016

2017

20108

-676,42

165612

163562

2018

157380

158000

1460770 1526484 1677399 1670035 1697496 1648555 1635924 1624462 1624554

1608000

1,25

1,25

1,4

1,4

1,4

1,4

161687

2019

1,4

158004

1,4

1,4

Verotuloja on kertynyt kuluneena vuonna tammi-huhtikuussa 556 232 €, mikä on n.
38 % talousarviosta (ajankulun mukainen n. 33 %). Verotuloissa ollaan siten tässä
vaiheessa vähän edellä talousarviosta. Elokuusta lähtien loppuvuoden verotilityksiä
pienentää 2020 verovuoden veronpalautusten maksaminen. Vuoden 2021 talousarvion
verotuloarvio on hyvin varovainen, mutta siitä huolimatta on melko epävarmaa, saadaanko se täyttymään.
Tulevina vuosina verotulot eivät tule kasvamaan, mutta ei ole ennustettavissa kovin
jyrkkää laskuakaan. Ennusteen mukaan verotulojen lasku 2020 – 2025 olisi noin
4,2%, mikä tarkoittaisi meillä n. 60 000 €. Seurakunnan jäsenmäärä tulee ennusteen
mukaan edelleen laskemaan. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärän ennustetaan laskevan alle 6000.
Lähivuosien suunnittelua leimaa edelleenkin koronapandemian aiheuttama epävarmuus. Pandemian vaikutus verotuloihin ei kuitenkaan ole niin voimakasta kuin vielä
viime vuonna laskettiin. Veroprosentin korottamiseen ei tässä vaiheessa ole tarvetta.
Vuoden 2025 jälkeen on kuitenkin mahdollista, että se saattaa olla edessä. Edelleenkin
on mietittävä keinoja menojen karsimiseen aina kun tulee siihen luonteva tilaisuus.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sellaisiin säästöihin, joiden vaikutus on vuosittainen, lähinnä henkilöstö- ja kiinteistökulut.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,4.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Hautainhoitorahastolle ei anneta erikseen tilintarkastuskertomusta, vaikka tilinpäätös
on erillinen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen 2020 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Lisätalousarvio 2021 investointeihin
Vanhan pappilan nuorisotilojen remontti
Vanhan pappilan sisäremonttia ei saatu aivan valmiiksi vuoden 2020 puolella. Määrärahavaraus vuonna 2020 oli 70.000 €, josta kokonaisuudessaan käytettiin 47.011,79 €
eli jäätiin reilusti alle talousarvion. Vuodelle 2021 ei varattu enää määrärahaa, koska
tavoite oli, että työt valmistuvat vuoden 2020 puolella. Näin ei kuitenkaan käynyt ja
tälle vuodelle tuli vielä kuluja n. 9100 €.
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu
Uuden kirkon suunnittelu on jatkunut vielä vuoden 2021 puolella. Tavoitteena oli tässäkin, että suunnittelutyö olisi valmis jo vuonna 2020. Kuluja tälle vuodelle tulee vielä
n. 5000 €.
Uuden kirkon peruskorjaus
Uuden kirkon peruskorjauksen talousarviovaraus on tälle vuodelle 250.000 € ja vuoden 2022 suunnitelmassa 200.000 €. Kirkkoneuvoston 19.4.2021 hyväksymien urakkatarjousten ja kruunuvalaisimien korjausten yhteishinnaksi tulee n. 350.000 €.
Portaiden korjaus
163.556 € (alv 24%)
Sisäpuolen työt
180.234 € (alv 24%)
Kruunuvalaisimien korjaus 9.000 € (alv 24%)
Jo tässä vaiheessa on todettava, että lisämäärärahatarve tälle vuodelle kirkon peruskorjaukseen on 200.000 €.
Kaikkineen investointien lisätalousarvio on 229.100 €. Todettava on, että tämän vuoden talousarviossa oleva 150.000 € metsämaan hankintaan jää todennäköisesti käyttämättä. Samoin jää toteuttamatta kellotapulin luukkujen avausmekanismi (15.000 €),
koska on osoittautunut, ettei sitä tarvitsekaan tehdä. Muita investointeja (seurakuntakeskuksen lukitusjärjestelmä 50.000 € ja vanhan pappilan roskakatos 10.000 €) voidaan tarkastella uudelleen syksyllä, kun tiedetään, mikä on kirkon korjauksen tilanne.
TA kuluva2021
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti
Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu
Vanhan pappilan roskakatos
Uuden kirkon peruskorjaus
Kellotapulin luukkujen avausmekanismi
Metsämaan hankinta

Lisätalousarvio
9 100,00

50 000,00

9 100,00
50 000,00

5 000,00

5 000,00

200 000,00

450 000,00

10 000,00
250 000,00

Talousarvio
muutosten jälkeen

10 000,00

15 000,00

15 000,00

150 000,00

150 000,00

475 000,00

214 100,00

689 100,00

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää lisätalousarvion 2021 investointeihin kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi esittelyn mukaisena.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Vuoden 2021 lomajärjestys
Liitteenä lomajärjestys 2021 vuosilomista.
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää kirkkoneuvosto vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle, kirkkoherra seurakunnan papin viran
haltijalle sekä tuomiokapituli kirkkoherralle (Kirkkojärjestys 6:8).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää esittelyn mukaiset vuosilomat sekä merkitsee tiedoksi kirkkoherran ja seurakuntapastorin vuosilomat.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Partiolippukuntien talousarvioavustukset 2021
Talousarviossa 2021 on varattu 2000 partiotoiminnan avustamiseen. Partiolippukunnat
Kallin Kanervat ja Keminmaan Kivekkäät ovat toimittaneet avustusanomuksen, johon
on liitetty vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toimintakertomus ja sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää molemmille lippukunnille 1000 euron talousarvioavustuksen.
Päätös:
Ari Aho poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Ennen päätöksen tekoa talouspäällikkö kertoi, että Partiolippukunta Keminmaan Kivekkäät ei ole kokoukseen mennessä toimittanut avustushakemusta liitteineen.
Kirkkoneuvosto myönsi Partiolippukunta Kallin Kanerville 1 000 euron talousarvioavustuksen.
Kirkkoneuvosto päätti, että Partiolippukunta Kallinkanervien talousarvioavustus maksetaan sitten, kun talouspäällikölle on toimitettu avustusanomus tarvittavine liitteineen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

04/2021

10

Kirkkoneuvosto

67
Säästämisen ja sijoittamisen asiakkuussopimus Kemin Seudun OP:n kanssa
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa 15.2.2021 sijoittaa OP Korkotuotto -rahastoon
seurakunnan varoja siten, että seurakunnan maksuliikennetilin saldo olisi pääsääntöisesti maksimissaan 300 000 €. Tämä on seurausta sille, että Kemin Seudun Op otti
käyttöön negatiivisen koron maksuliikennetilille 300 000 €:n ylittävältä osalta. OP
Korkotuotto -rahasto on 0% -korkoinen ja sitä voi verrata kassanhallintaan, jossa voidaan sujuvasti pitää seurakunnan maksuliikennetili sopivalla tasolla.
Jotta OP Korkotuotto -rahaston käyttö olisi sujuvaa, Kemin Seudun OP:n kanssa on
solmittava Säästämisen ja sijoittamisen -asiakkuussopimus. Sopimus maksuton kattosopimus. Rahaston hallinnoinnin kannalta on myös syytä avata verkkopalvelusopimus
(6€/kk).
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää OP Korkotuotto A -rahaston hallinnointia varten
1. solmia Kemin Seudun Osuuspankin kanssa Säästämisen ja sijoittamisen asiakkuussopimuksen.
2. valtuuttaa talouspäällikkö Päivi Tervo vastaamaan sijoittajakuvan kartoittamiseen
liittyviin kysymyksiin.
3. avata verkkopalvelusopimuksen ja valtuuttaa talouspäällikkö Päivi Tervo määrittämään sopimuksen käyttöoikeudet.
4. valtuuttaa talouspäällikkö Päivi Tervo tekemään OP Korkotuotto A -rahaston toimeksiannot.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kolehtisuunnitelma 1.6. – 31.12. 2021
Kirkkohallituksen ja hiippakunnan määräämät kolehdit mustalla fontilla. Seurakunnan
päättämät sinisellä fontilla. Seurakunnan päättämät kolehtikohteet ovat kirkkohallituksen suosituslistalta tai oman seurakunnan lähetyskohteille.
su 6.6.
2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu,
PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 13.6.
3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteille
su 20.6.
4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000
0014 77, viite 1203.
la 26.6.
Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja
Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa työikäisten ja seniori-ikäisten henkisen ja
hengellisen tuen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. HerättäjäYhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 27.6.
5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille
su 4.7.
Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Inkerin kirkon vankilatyöhön. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, PL 189, 53100
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 11.7.
7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Koulutus on avain oman elämän hallintaan -kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 18.7.
Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille
su 25.7.
9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Tavoittamattomien tavoittamiseen Etiopiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
su 1.8.
10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteteille
su 8.8.
11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Evankelioivien monimediaohjelmien tuottamiseen Medialähetys Sanansaattajien
kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320
1903 60.
su 15.8.
12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Pidetään huolta yhteisestä maapallostamme - kolehti ilmastotyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 22.8.
13.sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran
Theology (MILT) -oppilaitoksessa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY
ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
su 29.8.
14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Korona-epidemian vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi. Kirkon
diakoniarahasto, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, FI15 8000 1100 0602 28.
su 5.9.
15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Jumalan edessä saman arvoisia - kolehti vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran
kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 12.9.
16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja,
FI73 2103 3800 0055 77.
su 19.9.
17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan
Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810, Helsinki,
FI69 1014 3000 2126 27.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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su 26.9.
18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta.
su 3.10.
Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000
0014 77, viite 2202.
su 10.10.
20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Ekumeeninen lähetyspyhä. Kolehti kerätään seurakunnan valitsemalle kirkon lähetysjärjestölle
su 17.10.
21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
su 24.10.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä, Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä
Uskon perustus
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon
kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000
0744 03, viite 3010.
su 31.10.
23. sunnuntai helluntaista
Antakaa toisillenne anteeksi
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210,
00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
la 6.11.
Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL
210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 7.11.
24. sunnuntai helluntaista
Kahden valtakunnan kansalaisena
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nepalissa. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420
Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07.
su 14.11.
Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteille

Pöytäkirjan tarkastajien
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su 21.11.
Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlukumateriaalien sekä muun raamattutyön kautta. Raamatunlukijain Liitto ry, Keskikatu 12 A 6, 45100 Kouvola, FI25 1579 3000 1327 72, viite
1504.
su 28.11.
1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Pakolaisten auttamiseen. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 5.12.
2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön. Kaatuneitten Omaisten Liitto,
ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI73 8000 1100 2214 65.
ma 6.12.
Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 12.12.
3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Hyvän elämän edellytykset - kolehti lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla
Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 19.12.
4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Uusheräyksen Keskusliitto ry:n lapsi- ja nuorisotyöhön, julistus- ja sielunhoitotyöhön, sosiaaliseen työhön sekä lähetystyön tekemiseen Suomessa ja ulkomailla. Uusheräyksen Keskusliitto ry, PL 26, 85101 Kalajoki, FI16 5099 0720 0916 60, viite
1009 Lähetystyö.
pe 24.12.
Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteille
pe 24.12.
Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja -läheteille
la 25.12.
Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!
Olemme kaikki tasa-arvoisia - kolehti sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden
eteen tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
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la 25.12.
Joulupäivä
Sana tuli lihaksi
Olemme kaikki tasa-arvoisia - kolehti sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden
eteen tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 26.12.
Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Kristittyjen perheiden traumaterapiaan, vertaistukiryhmien toimintaan, raamatunopetukseen sekä koulutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivissa "Toivon keskuksissa".
Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen, FI92 5720 2320 2102 75, viite
20213.
ma 27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus
ti 28.12.
Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena
pe 31.12.
Uudenvuodenaatto (ilta)
Aikamme on Jumalan kädessä
Uusien lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451
08, viitenumerolaskuri osoitteessa:
https://kansanlähetys.fi/seurakunnille/viitenumerot-seurakunnille/
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.6. – 31.12.2021.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
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Puiden kaatoa hautausmaalta hautapaikkojen lisäämiseksi
Hautausmaan uudelle alueelle on viime vuosina haudattu paljon uusille paikoille.
Vanhoihin paikkoihinkin toki haudataan päälle. Uusia paikkoja on kuitenkin vähitellen saatava lisää. Kaikki mahdolliset hautapaikat tulisi hyödyntää. Tiheä puusto estää
tietyillä alueilla tehokkaan käytön
Seurakuntamestari Sami Tapio on kartoittanut, mistä saataisiin käyttöön paikkoja.
Kartoituksen tulos:
Lohko kuusi (VI)
Rivi 5, puiden poiston jälkeen käytettäväksi tulisi hautapaikat 1, 6-14
Rivi 6, puiden poiston jälkeen käytettäväksi tulisi hautapaikat 1, 16-17
Rivi 7, puiden poiston jälkeen käytettäväksi tulisi hautapaikat 1-5, 17-21

Lohko seitsemän (VII)
Rivi 6, puiden poiston jälkeen käytettäväksi tulisi hautapaikat 6-12
Rivi 7, puiden poiston jälkeen käytettäväksi tulisi hautapaikat 1-5, 12-13 ja 18-21
Uusia hautapaikkoja tulisi käytettäväksi yhteensä 41. Puita tulisi kaadettavaksi alle 10
kpl. Kaadon jälkeen kannot kaivetaan pois ja alue siistitään valmiiksi hautoja varten.
Hautariveille jäisi vielä muutama puu pystyynkin. Ne eivät haittaa hautausta.
Syyskuussa pidettävässä hautausmaakatselmuksessa kirkkoneuvosto voi tarkemmin
tutustua hautapaikkatilanteeseen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy puiden kaadon ja hautapaikkojen käyttöön oton hautausmaan uudelle alueella esittelyn mukaisesti.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että puiden kaadosta hautausmaan uudella alueella päätetään
myöhemmin kesällä pidettävän hautausmaakatselmuksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien
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Muut asiat
Kirkkovaltuuston kokous pidetään 21.6.2021
Vanha kirkko avataan 3.6.2021 yleisölle.
Kirkkoherra kertoi, että oli antanut lähetyssihteeri Arja Heikkiselle valtakirjan Pipliaseuran ja Suomen Lähetysseuran vuosikokouksiin.
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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: 62, 63 ja 64
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: 65, 66, 67, 68 ja 69
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: 64, 66, 67, 68 ja 69
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.
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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
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