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Ari Rautakoski, puheenjohtaja
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Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Keminmaassa 9.5.2020

Ari Aho

Marjo Appelgrén

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 25.4. – 9.5.2022 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 10.5.2022
lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.5.2022
Ari Rautakoski, kirkkoherra
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40
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
41
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 28.4.2022 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
42
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 Ari Ahon ja Marjo Appelgrénin.
43
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.
Päätös:
Suunnittelija Elina Söderström esitteli ranta-alueen maisemointisuunnitelmaa ennen asioiden
käsittelyn aloittamista. Kirkkoneuvosto päätti käsitellä § 53 ennen §:ää 52. Kirkkoneuvosto
hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen 2021 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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45
Tuloveroprosentti 2023
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.
Verotulojen kehitys
2012
Kirkollisvero

1342265

Yhteisövero

118505

2013

2015

2016

1400789 1540600 1531060

1511776

125695

2014

136799

138975

Valtion
rahoitus
Yhteensä

Tulovero %

1460770

1,25

1526484 1677399 1670035

1,25

1,4

-676,42

165612

163562

1,4

2018

2019

2020

2021 Arvio
2022

1485669 1474237 1466458 1467174 1532044 1468000

20108

1697496

1,4

2017

161687

158004

157380

157896

1648555 1635924 1624462 1624554 1689940 1626000

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Verotuloja on kertynyt kuluneena vuonna tammi-huhtikuussa 587 458 €, mikä on n.
40 % talousarviosta (ajankulun mukainen n. 33 %). Verotuloissa ollaan siten tässä
vaiheessa vähän edellä talousarviosta. Elokuusta lähtien loppuvuoden verotilityksiä
pienentää 2021 verovuoden veronpalautusten maksaminen. Vuoden 2022 talousarvion
verotuloarvio on hyvin varovainen, mutta on silti epävarmaa, saadaanko se täyttymään.
Lähivuosien ennusteiden mukaan verotulot tulisivat vielä hiukan kasvamaan. Tiedossa
ei ole ainakaan jyrkkää laskua vuoteen 2025 mennessä. Koronapandemialla ei ole ollut näkyvää vaikutusta verotuloihin. Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin jatkaa laskuaan. Ennusteiden mukaan jäsenmäärä painuu alle 6000 jo vuonna 2023. Se tulee väistämättä vaikuttamaan verotuloihin.
Seurakunnan on vuoden 2023 tuloveroprosentista päättäessään otettava huomioon
sote-uudistuksen vaikutus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu
siirtyy 1.1.2023 alkaen 195 kunnalta/kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle + Helsingin kaupungille. Pelastuslaitosten (nyk. 22) tehtävät siirtyvät myös hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistus vaikuttaa myös verotukseen. Verotuksen painopisteen siirtyessä kunnilta valtiolle myös tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Ilman toimenpiteitä kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 50 milj. euPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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roa. Tämä tarkoittaa, että kirkko saisi näin verouudistuksen myötä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti kirkollisveronmaksajien verotaakka kasvaisi.
Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen alentamistarve on koko
kirkon tasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Kirkollisveroprosenttien alentamistarve
vaihtelee kuitenkin seurakunnittain johtuen erilaisista veropohjista. Koska kirkollisvero määrätään Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella,
pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä. Seurakuntatalouksissa, joissa alentamistarve on vähemmän kuin 0,05 prosenttiyksikköä, kirkollisvero tulee todennäköisesti hieman kiristymään sote-uudistuksen yhteydessä.
Valtiovarainministeriö pyytää Seurakuntatalouksia huomioimaan kirkollisveron
alentamistarve talousarvovalmistelussaan ja päättäessään vuoden 2023 kirkollisveroprosentistaan. Kirkollisveron alentaminen jätetään seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.
Painelaskelma 2023 kirkollisveron alentamistarpeesta.
Seurakunta

Keminmaa

kirkollisvero.pros

1,4

kirkollisvero.nyky

1 539 149

kirkollisvero.sote

1 650 876

kirkollisvero.muutos€
kirkollisvero.muutos%

73 276
4,6

alentamispaine

0,06

alentamispaine.pyör

0,05

uusi kirkollisvero €
uusi.kirkollisvero.muutos€
uusi.kirkollisvero.muutos%

1 593 415
14 261
0,9

Vaikka sote-uudistuksen mukanaan tuoma n. 73 000 €:n verotulojen kasvu tulisikin
tarpeeseen ja helpottaisi tulevien vuosien talousarvion laadinnassa, seurakuntien on
tässä vaiheessa kannettava oma vastuunsa. Kirkkoon kuuluvien verotaakka ei ainakaan seurakuntien toimesta pitäisi sote-uudistuksen myötä kasvaa. Seurakunnan verotulot eivät suositellun veroprosentin alentamisen (0,05 %) myötä laskisi. Pientä nousuakin saattaisi tulla, koska laskelman mukainen alentamispaine on 0,06 %.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,35.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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46
Suositussopimus toimituspalkkioista
1 § Soveltamisala
1 mom. Suosituksen tarkoitus
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry
suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota tämän suositussopimuksen mukaisesti tässä
sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä.
Soveltamisohje: Sopijaosapuolet ovat määritelleet tässä sopimuksessa palkkiot toimituksiin ja tehtäviin,
joita on vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti. Seurakunta voi tämän suosituksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkion myös sellaista toimitusta tai tehtävää varten, jota ei ole suosituksessa mainittu, mutta jota on seurakunnassa totuttu toimituspalkkioperusteisesti hoitamaan.
2 mom. Suosituksen soveltaminen pappeihin ja kanttoreihin
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen 9.2.2010
antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan.
Soveltamisohje: Tätä suositussopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole
momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi
tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita
alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty.
3 mom. Suosituksen soveltaminen lehtoreihin
Mitä tässä sopimuksessa on sanottu papista, koskee soveltuvin osin myös lehtoria.
2 § Toimituspalkkion maksamisen edellytykset ja yleiset periaatteet
1 mom. Ulkopuolisen työvoiman tarve
Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää
suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Soveltamisohje: Jos toimituksen tai tehtävän suorittaminen on perustunut yksinomaan yksityisen seurakuntalaisen pyyntöön, seurakunta ei maksa palkkiota eikä toimituksen suorittaja saa periä sitä myöskään seurakuntalaiselta (KJ 2:26). Toimituksia voidaan suorittaa myös vastavuoroisuuden periaatetta
noudattaen ilman palkkiota. Toimituspalkkiota ei voida maksaa kristillisen tai muun järjestön kirkkopyhän johdosta toimitusta tai tehtävää hoitavalle, joka saa siitä palkkaa omalta työnantajaltaan. Toimituspalkkiolla korvattavan toimituksen tai tehtävän suorittamista koskevista järjestelyistä on hyvä sopia
kirjallisesti.
2 mom. Palkkion maksaminen seurakunnan omalle henkilöstölle Toimituspalkkiota ei voida maksaa
seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:
1) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään
2) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn
toimituksen.
3 mom. Palkkion maksaminen toisen seurakunnan henkilöstölle
Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on muun seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija, toimituspalkkio maksetaan edellyttäen, että toimitus tai tehtävä suoritetaan viranhaltijan vapaapäivänä ja että
viranhaltijalla on esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen.

Soveltamisohje:
Momentissa tarkoitetun toimituksen tai tehtävän suorittajalla on oltava esimiehensä lupa, kun hän sopii
omiin virkatehtäviinsä kuulumattomien tehtävien hoitamisesta toimituspalkkioperusteisesti toisessa
seurakunnassa, koska palkkio kattaa myös toimitukseen tai tehtävään valmistautumisen, johon toimituksen suorittaja ei voi ilman esimiehensä suostumusta käyttää työpäiviään. Toimituksen suorittajan on
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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toimituksesta tai tehtävästä ja siihen valmistautumisesta huolimatta hoidettava aina omat virkatehtävänsä. Niistä ei voi kieltäytyä toimituksen tai tehtävän ja siihen valmistautumisen vuoksi.
4 mom. Toimituksen sisältämät tehtävät
Toimitusten hinnoittelu kattaa toimituksen valmistelun mahdollisine etukäteiskeskusteluineen ja harjoituksineen, itse toimituksen sekä mahdollisen toimituksen jälkeiseen juhlaan osallistumisen.
3 § Toimituspalkkio ja sen määräytyminen
1 mom.
Palkkio seurakunnan palveluksessa olevalle Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on seurakunnan tai
seurakuntayhtymän palveluksessa, toimituspalkkiota maksetaan liitteen 1 mukaisesti, lukuun ottamatta
2 §:n 2 momentissa sanottuja poikkeuksia, joihin sovelletaan liitettä 2.
Soveltamisohje:
Edellä 2 §:n 2 momentissa sanotuissa poikkeustapauksissa seurakunnan virkavapaalla olevan tai osaaikaisen viranhaltijan/työntekijän katsotaan rinnastuvan sellaiseen toimituksen suorittajaan, joka ei ole
seurakunnan palveluksessa. Tämän vuoksi heihin sovelletaan liitettä 2. Sama koskee myös muun seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa olevaa, joka on virkavapaalla tai osa-aikainen 2 § 2 momentin mukaisesti.
2 mom. Palkkio muulle kuin seurakunnan palveluksessa olevalle
Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja ei ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, toimituspalkkiota maksetaan liitteen 2 mukaisesti.
Soveltamisohje 1–2 mom.:
Toimituspalkkiohinnoittelu on kaksiosainen (liitteet 1 ja 2). Toista niistä eli liitettä 1 sovelletaan silloin,
kun toimituksen suorittajalla on voimassa oleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan
kuin siihen, jossa toimitus tai tehtävä suoritetaan. Kirkkotyönantajia ovat seurakunnat, seurakuntayhtymät, tuomiokapitulit ja Kirkkohallitus. Toista eli liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei
ole voimassa olevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Seurakunta ei voi maksaa toimituspalkkiota omalle henkilöstölleen
muissa kuin 2 §:n 2 momentin mukaisissa poikkeustapauksissa.
4 § Matkakustannukset
Toimituksen suorittajalle voidaan korvata kohtuulliset matkakustannukset. Korvauksen suuruus määräytyy ja se maksetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien
määräysten mukaan.
5 § Lasku
Toimituspalkkio ja mahdollinen korvaus matkakustannuksista maksetaan kirjallisen laskun perusteella.
Lasku on esitettävä seurakunnalle kahden kuukauden kuluessa toimituksen suorittamisesta.
6 § Voimassaolo
1 mom.
Tämä suositus on voimassa 1.3.2022 lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siten, että se voidaan irtisanoa päättymään vain kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Jos sopimus on irtisanottu kesäkuun 30 päivän jälkeen, se on voimassa koko seuraavan kalenterivuoden. 2 mom. Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymää yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä.
Helsingissä 7.3.2022 KIRKON TYÖMARKKINALAITOS, JULKISALAN KOULUTETTUJEN
NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY JA KIRKON ALAT RY
LIITE 1. Toimituspalkkiot seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleville. (Huom. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentissa
sanottuja poikkeuksia; tällöin sovelletaan liitteen 2 mukaisia palkkioita).

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Toimituspalkkio papin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu
• jonka toimittaa yksi pappi
126 €
• jonka toimittaa kaksi tai useampia pappeja1
1) kun liturgi saarnaa
• liturgi
96 €
• avustava pappi
42 €
2) kun liturgi ei saarnaa
• liturgia
50 €
• saarna
87 €
Muu jumalanpalvelus2
Kaste
Avioliittoon vihkiminen
Hautaan siunaaminen
• ja muistotilaisuus
Rippikoulutunti
• kaksoistunti

87 €
74 €
74 €
74 €
105 €
53 €
79 €

yhteensä enintään 252 euroa vuorokaudessa.
Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 105 €
Muu jumalanpalvelus2
87 €
Kaste
74 €
Avioliittoon vihkiminen
74 €
Hautaan siunaaminen
74 €
• ja muistotilaisuus
105 €
Rippikoulutunti
53 €
• kaksoistunti
79 €
Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti
53 €
• seuraavat tunnit kukin
26 €
yhteensä enintään 231 euroa vuorokaudessa.
LIITE 2. Toimituspalkkiot niille, jotka eivät ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa.
(Huom. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta 2 §:n 2
momentissa sanottuja poikkeuksia).
Toimituspalkkio papin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu
• jonka toimittaa yksi pappi
189 €
• jonka toimittaa kaksi tai useampia pappeja1
1) kun liturgi saarnaa
• liturgi
144 €
• avustava pappi
63 €
2) kun liturgi ei saarnaa
• liturgia
76 €
• saarna
131 €
Muu jumalanpalvelus2
131 €
Kaste
116 €
Avioliittoon vihkiminen
116 €
Hautaan siunaaminen
116 €
• ja muistotilaisuus
152 €
Rippikoulutunti
79 €
• kaksoistunti
116 €
Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 158 €
Muu jumalanpalvelus2
131 €
Kaste
116 €

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Avioliittoon vihkiminen
Hautaan siunaaminen
• ja muistotilaisuus
Rippikoulutunti
• kaksoistunti
Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti
• seuraavat tunnit kukin

116 €
116 €
152 €
79 €
116 €
79 €
37 €

Edellinen suositussopimus toimituspalkkioista on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien. Toimituspalkkioita koskevan suosituksen euromääriä on korotettu 5 %. Muutoin
suositus on entinen. Suosituksen mukaiset uudet taksat tulevat voimaan, kun seurakunnan valtuusto on ne hyväksynyt käyttöön.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvostoto esittää suositussopimuksen toimituspalkkioista kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi. Epäpätevälle kanttorille maksetaan palkkio 15 %:lla vähennettynä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Vuoden 2022 lomajärjestys
Liitteenä lomajärjestys 2022 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 kappalainen vt. vuosilomat.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Ei julkinen

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

04/2022
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Ranta-alueen maisemointi
KN 13.89.2021/85 §
Pappilan ranta-alueen puusto on jo runsasta ja peittää jokinäkymän miltei kokonaan.
Myös liikkuminen rannalla on hankalaa. Pahin tilanne on museolta vanhaan pappilaan
asti. Isoja puita ja muuta pienempää pusikkoa on runsaasti.
Alueella liikkuu kesäisin paljon ihmisiä ihailemassa kaunista vanhan kirkon ja pappilan seutua. Alue olisi paljon viihtyisämpi, jos jokinäkymä saataisiin esille. Jonkin verran on tullut myös ihmisiltä palautetta.
Tila 241-404-14-80

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Alueen siistimisestä, puuston harvennuksesta ja muun kasvuston raivaamisesta olisi
hyvä tehdä suunnitelma. Siistittäväksi tulisi koko alue Rovaniementiestä rantaan asti.
Siistimisellä pyritään selkeään ja puistomaiseen maisemaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, alueelle Rovaniementiestä rantaan asti laaditaan puuston ja
muun kasvuston raivaussuunnitelma alueen viihtyisyyden parantamiseksi. Työt toteuttamiseen varataan raha vuoden 2022 talousarvioon. Työ voidaan toteuttaa myös useamman vuoden aikana.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

KN 2.5.2022/§ 49
Maisemointisuunnitelmaa on tehnyt maisema-arkkitehti Elina Söderström, suunnitelma liitteenä.
Suunnitelmaa ei ole tarkoitus toteuttaa sanatarkasti eikä kaikkea kerralla. Joitakin kohtia täytyy vielä suunnittelijan kanssa tarkentaa. Tarkoituksena on aloittaa jo tulevana
kesänä. Ensimmäisessä vaiheessa vähennetään isompia puita ja raivataan pensaikkoja.
Myös roskakatos ja grillikota on tarkoitus toteuttaa tulevana kesänä. Molempiin on varattu erillinen määräraha talousarviossa 2022. Puiden kaatoon ja rakennuksiin hankitaan tarvittavat luvat.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättä hyväksyä maisemointisuunnitelman suuntaa antavana. Suunnitelman toteuttaminen aloitetaan kesällä 2022 puuston ja pensaikon raivaamisella.
Päätös:
Elina Söderström oli kokouksessa esittelemässä suunnitelmaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Grillikodan rakentaminen
Tämän vuoden investointien talousarvioon on varattu 25.000 € määräraha grillikodan
rakentamiseen. Grillikota on tarkoitus sijoittaa uuden pappilan taakse, lähelle rantaa.
Paikka tarkentuu maisemointisuunnitelman mukaan. Kota tulisi kaikkien työmuotojen
käyttöön ja myös ehkä ulospäin vuokrattavaksi. Siinä pitäisi olla tilaa n. 40 hengelle.
Käytettävyyden kannalta kotaan vedettäisiin myös sähköt.
Torniolainen yritys Timapuu Oy Marttila on tehnyt tarjouksen 29 m2:n grillikodasta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

KEMINMAAN SEURAKUNTA
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04/2022
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Lisätietoja löytyy myös Grillikota 28,9 m2 | Grillikodat suoraan Lapista
Tarjous peruspaketista on 19.700 € (sis alv) ja grillipaketista 3.850 € (sis. alv), yhteensä 23.550 €. Hintaan sisältyy pystytys. Tilaajan tehtäväksi jää rakentaa pohja ja huolehtia mahdollisesta sähköistyksestä.
Kyseessä kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.
Seurakunnan hankintasäännön mukaan yli 10.000 € ns. pienhankinnassa on hankintapäätös tehtävä mahdollisuuksien mukaan kolmen tarjouksen perusteella.
Perustellusta syystä voidaan poiketa em. pienhankinnan kilpailuttamisesta. Perusteluita grillikodan hankintaan Timapuulta ilman kilpailutusta:
- kotimainen ja lähialueella käsityönä tehty
- tarkkaan valittua, korkealaatuista pohjoisen tiukkasyistä mäntyä
- kotimainen korkealaatuinen materiaali takaa pitkän käyttöiän ja saa myös varaosia
- vastaavaan kokoista grillikotaa ei helposti löydy
- myös grillipaketti on valmistettu lähialueella, Polar Metalli
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että grillikota hankitaan Timapuulta Torniosta tarjouksen
mukaan valmiiksi asennettuna. Pohja tehdään omana työnä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että grillikota hankitaan Timapuulta tarjouksen mukaan ehdolla, että rakennuslupa on ensin myönnetty. Pohja tehdään omana työnä.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Vainajien säilytystilan peruskorjaus ja lisätalousarvio investointeihin 2022
Investointien suunnitelmavuodelle 2023 on kirjattu vainajien säilytystilan remontti,
50.000 €. Käsitellessään talousarviota 2022 kirkkovaltuustossa keskusteltiin, voisiko
remontin toteuttaa jo aikaisemmin. Asia on noussut vielä akuutimmaksi, koska vainajien säilytystilassa on ollut koko talven ongelmia säilytystilan riittävyyden suhteen.
Seurakunta on joutunut jopa vuokraamaan kylmäkontin tilapäiseen säilytykseen.
Tarkoituksena olisi avartaa tilaa, parantaa valaistusta, maalata seinät ja lattia, hankkia
lisää kylmäkaappeja. Tavoitteena on siis avarampi, siistimpi ja valoisampi tila, johon
sopii enemmän kylmäkaappeja.
Talouspäällikön ja kirkkoherran pyynnöstä Insinööritoimisto Rak-Tor on laatinut alustavat suunnitelmat tilan peruskorjaamiseksi.
Nykyinen pohjakuva:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Alustavan suunnitelman mukainen pohjakuva:

Suunnitelmassa kaikki väliseinät puretaan ja myös nykyinen terassi otetaan sisätilaksi.
Tämä tarkoittaa vähän uuden ulkoseinän rakentamista ja ovien uusimista. Oveksi on
tarkoitus vaihtaa nosto-ovi ja vieressä on käyntiovi. Laajennusta tulisi 12 m2.
Tarkempaa työsuunnitelmaa ja kustannuslaskelmaa ei ole vielä tehty. Suunnittelijan
alustavan arvion mukaan kustannukset ovat n. 60.000 €. Kustannuksista n. ½ vie kahden uuden kylmäkaapin hankinta vaadittavine asennustöineen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. Hyväksyä alustavan suunnitelman mukaisen peruskorjauksen Vainajien säilytystilaan. Asiaan palataan, jos kirkkovaltuusto myöntää korjausta varten määräraha.
2. esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 talousarvion investointiosaan lisätään määräraha 60.000 € vainajien säilytystilan peruskorjaukseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Puunmyyntitarjoukset/Marskila
Seurakunta on pyytänyt tarjouksia Marskilan tilan leimikosta, joka on lähinnä ensiharvennuskohde. Energiapuuta kertyy runsaasti. Arvioitu puumäärä on n. 3050 m3,
josta valtaosa (n. 2/3) kertyy ensiharvennuksista.

Metsähoidollisesti ajatellen on ensiharvennukset hoidettava ajallaan, vaikka nykyisessä maailmantilanteessa voisikin odotella hintojen nousua. Myös puun tarve on suuri ja
seurakunta voi tässäkin kohtaa olla esimerkkinä vastuullisesta metsänomistajasta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Tarjoukset on pyydetty 30.4.2022 mennessä ja käsitellään sen jälkeen. Tarjoukset on
pyydetty Biowatilta, Stora Ensolta, Metsä Groupilta, Tervolan saha ja höyläämöltä,
Vaaran sahalta ja Neova Groupilta (ent. Vapo). Muistio ja tarjousten yhteenveto esitellään kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä jätetyistä tarjouksista edullisimman Mhy:n laatiman
vertailun perusteella.
Päätös:
Pirkko Saastamoinen poistui kokouksesta klo 19.08 ennen tämän asian käsittelyä.
Puheenjohtaja totesi, että määräaikaan 30.4.2022 mennessä annettiin yksi tarjous,
L&T Biowatti Oy:ltä. Tarjouksen puumäärä on yhteensä 3325,00 m3 ja kokonaishinta
34.369,50 €. Metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvoja Ilkka Ronkaisen mukaan oli ehkä
odotettavissakin, ettei puukauppatarjouksia paljon tule, koska kyse on pienipuustoisesta metsästä, jonka arvo ei ole kovin suuri ja järeys pientä puuta. Kyseisen metsän hoitaminen on kuitenkin järkevää ja parantaa kasvua. Lisäksi tämänhetkisessä maailmantilanteessa tarvitaan energiapuuta. Asiantuntijan mielestä kauppa kannattaa tehdä,
vaikka verrokkitarjouksia ei saatukaan.
Asiantuntijan näkemykseen perustuen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä L&T Biowatti
Oy:n tekemän tarjouksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Syyskauden 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, poislukien oman seurakunnan lähetyskohteet.
su 12.6.
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 19.6.
2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet. Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki.
la 25.6.
Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja. Pakolaistaustaisten kristittyjen varustamiseen lähetystyöhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa,
su 26.6.
3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 3.7.
4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt. Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja
leirien järjestämiseen. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua.
su 10.7.
5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa! Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta
teemalla Koulutus on avain oman elämän hallintaan. Suomen Lähetysseura, PL 56,
00241 Helsinki.
su 17.7.
Apostolien päivä
Herran palveluksessa. Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden eteen tehtävään
työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Olemme kaikki tasa-arvoisia. Suomen
Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki.
su 24.7.
7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki. Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 31.7.
Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus. Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 7.8.
9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha. Raamatunkäännöstyölle Namibiassa. Suomen Pipliaseura, Maistraatinportti 2 A, 00241 Helsinki.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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su 14.8.
10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Pohjois-Suomen tunturikappelien ja
maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus.
su 21.8.
11.sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja. Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox sivustan kautta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y., PL 184, 00181
Helsinki.
su 28.8.
12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen. Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa.
su 4.9.
13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme. Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja
materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., PL 48, 08101 Lohja.
su 11.9.
14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen. Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen
Suomessa Kirkon diakoniarahasto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki.
su 18.9.
15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus. Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen
diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Provianttikatu 4, 00980
Helsinki.
su 25.9.
16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito. Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan, Tansaniassa sijaitsevan Viktoriajärven itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta.
su 2.10.
Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat. Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja
nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuoren keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210
Helsinki.
su 9.10.
18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus. Ekumeeninen lähetyspyhä. Vapaasti kannettava kolehti yhdelle tai
useammalla seurakunnan tukemalle lähetysjärjestölle.
su 16.10.
19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky. Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Chilessä. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:
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su 23.10.
20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko. Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta
Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki.
su 30.10.
21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät. Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130.
la 5.11.
Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys. Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 6.11.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus. Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä maapallosta. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki.
su 13.11.
Valvomisen sunnuntai
Valvokaa! Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n
kautta. Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki.
su 20.11.
Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra. Kidutettujen ja sodan traumatisoimien ihmisten kuntoutukseen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki.
su 27.11.
1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä. Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130.
su 4.12.
2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa. Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityöhön vahvistamaan uudistettujen virsien käyttöä ja tunnettuutta. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua.
ti 6.12.
Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta. Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu
ry:n kautta. Veteraanivastuu ry, Ratamestarinkatu 9 C, PL 600, 00521 Helsinki.
su 11.12.
3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle. Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset. Suomen Lähetysseura, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 18.12.
4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä. Oman seurakunnan lähetystyölle.
la 24.12.
Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät. Vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Jumalan
edessä saman arvoisia. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki.
su 24.12.
Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja! Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:
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su 25.12.
Jouluaamu
Nyt Betlehemiin! Oman seurakunnan lähetyksen nimikkokohteille ja – läheteille
su 25.12.
Joulupäivä
Sana tuli lihaksi
---ma 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat. Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen
Open Doors Finland ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen.
ti 27.12.
Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus
--ti 28.12.
Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena
---la 31.12.
Uudenvuodenaatto
Aikamme on Jumalan kädessä. Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden suomalaisten auttamiseksi. Suomen Merimieskirkko ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy syyskauden 2022 kolehtisuunnitelman.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Muut asiat
1. Talouspäällikkö kertoi tehneensä Keminmaan Energian ja Veden kanssa sopimuksen vesihuoltolaitteiden sijoittamisesta. Kyseessä on jätevesiviemärin uusi linjaus.
Uusi linjaus kulkee vanhan kirkon kohdalta n. 220 m Rovaniementien viertä seurakunnan Heikkilä II tilalla. Liitospiste on vanhan kirkon kiviaidan ulkopuolella n.
16 m. Alueella ei ole puustoa. Varsinaista maapohjakorvausta putkien ja laitteiden
sijoittamisesta ei suoriteta. Maasto on rakennustöiden jälkeen tasattava ja siistittävä.
2. Kirkkoneuvoston päätöksen 7.2.2022 mukaisesti Fortunan -kapitalisaatiosopimus
irtisanottiin. Helmikuun alussa sijoitus (hankintahinta 500.000 €) oli vielä hiukan
plussan puolella. Irtisanominen tehtiin heti päätöksen jälkeen. Irtisanomisen käsittely Fortunalla kesti huomattavan kauan. Sijoituksen arvo 1.4.2022 oli 486.584,60
€. Äkkiä muuttuneen taloustilanteen vuoksi osakekurssit ovat tällä hetkellä alhaiset. Vuonna 2014 tehdystä sijoituksesta tuli siten tappiota 13 416 €.
3. Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa 21.5.2022 seurakunnan edustajina ovat
Marjo Appelgrén ja Ritva Lampela.
4. Pappisvihkimyksessä 12.6.2022 hallinnon edustajana on Paula Aaltonen.
5. Seurakuntapastoriksi valittu Miia Härkönen on aloittanut 1.5.2022.
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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: 44, 45, 46, 51
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: 47, 48, 49 50, 52, 53
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: 47, 48, 49 50, 52 ja 53
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
nimikirjaimet:

________________/_________________

