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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

maanantai 27.2.2017 klo 17:30 – 19:19

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Sanna Komulainen, kirkkoherra
Juhani Heusala
Sakari Kuusela
Ritva Lampela
Sakari Lepojärvi
Eeva Lääkkö
Risto Rimpisalo
Sirpa Uusitalo
Leena Varonen

läsnä, puheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä, varapuheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Varajäsenet
Paula Aaltonen (Sirpa Uusitalo)
Ari Aho (Sakari Lepojärvi)
Marjo Appelgrén (Juhani Heusala)
Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo)
Jukka-Pekka Kerimaa (Eeva Lääkkö)
Jukka Nikurautio (Sakari Kuusela)
Marjo Nurmi (Ritva Lampela)
Teemu Uusitalo (Leena Varonen)
Muut

Jarkko Hannunen,
Pirkko Saastamoinen
Juha Nykänen, talouspäällikkö
Anni Karvonen, apulaistalouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä,
läsnä, sihteeri

Sanna Komulainen, puheenjohtaja

Anni Karvonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 27.2.2017

Sirpa Uusitalo

Leena Varonen

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 27.1.-2.2.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 28.2.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.2.2017
Sanna Komulainen, kirkkoherra
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ALKUTOIMET

29
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

30
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä hartaudella

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 17. helmikuuta 2017 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi)
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoonkutsutuksi päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko31
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Uusitalo ja Leena Varonen. Lisättiin esityslistaan 46 §
Business Linkin lasku.
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32
Tilinpäätös 2016
KN 27.2.2016/§ 32
Arkiston säilytysyksikkö 02.02.01.01:4
Tilinpäätös:
1) Tasekirja
2) Muut tilinpäätösasiakirjat
3) Tilinpäätöksen tarkastusasiakirja
Tilinpäätös on muotosidonnainen. Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään mm. talouspäällikön viran johtosäännössä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä, taloussäännössä ja
kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Kirkkohallitus on antanut täsmentäviä ohjeita tilinpäätöksen sisällöstä ja esittämistavasta.
***
Talouspäällikön viran johtosääntö 4 §.: Talouspäällikön tehtävänä on... 6. huolehtia
siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomukset laaditaan säädetyssä ajassa;
***
Kirkkoneuvoston ohjesääntö:
5 luku
Erinäisiä määräyksiä
11 §
Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan
edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa samanaikaisesti edellisen
vuoden tilinpäätöksen kanssa.
Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat asiat:
1) selvitys seurakunnan hallintoelinten kokoonpanosta ja toiminnasta;
2) tilastot seurakunnan väestössä tapahtuneista muutoksista;
3) selostus tilastotietoineen seurakuntatyöstä;
4) selostus seurakunnan huomattavista rakennus- ja kunnostustöistä;
5) selostus seurakunnan omaisuuden ja talouden hoidosta sekä kirkkoneuvoston arvio seurakunnan talouden kehityksestä ja tiedot seurakunnan merkittävimmistä
suunnitelmista ja niiden aiheuttamasta rahoitustarpeesta;
6) ilmoitus seurakunnan vakuutuksista; sekä
7) selostus kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpanosta.
Taloussääntö
***
22

§

Tilinpäätös
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Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja sisältää
- toimintakertomuksen,
- tilinpäätöslaskelmat,
- tilinpäätöksen liitetiedot,
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä sekä
- luettelot ja selvitykset.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilinpäätöstä
varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn ajan. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
KJ 15:9,3: Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä.
KJ 9:6: Kirkkoneuvoston velvollisuus laatia toimintakertomus
Kkh yleiskirje 38/2008: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laadinta
Kkh yleiskirje 23/2006: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän konsernitaseen laatiminen

***
KJ 15:9:2: Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Sen valmistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Tilinpäätös on ollut työntekijöiden nähtävillä intrassa 19.2.2016 alkaen.
Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2016 tilinpäätös. Esitetään tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2016 tilinpäätös. Luovutetaan tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös tarkastuksen jälkeen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
33
Oikeus noutaa lähetyksiä Postista
Talouspäällikön esitys:
Annetaan Sanna Komulaiselle ja Anni Karvoselle oikeus noutaa seurakunnalle osoitettuja lähetyksiä Postista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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34
Lähetyssihteeri
KN 23.1.2017 / 25§
Keminmaan ja Tornion seurakuntien välillä on ollut puhetta yhteisen lähetyssihteerin
palkkaamisesta. Ajatuksena on palkata työntekijä molempiin seurakuntiin 50 prosenttisesti.
Periaatepäätösten jälkeen yhteisestä työntekijästä on laadittava sopimus. Tornion toivomus on, että Keminmaa vastaa palkan maksusta ja toimii työnantajana. Tornio maksaa oman osuutensa laskua vastaan. Tehtävä olisi 2 vuoden määräaikainen.
Kirkkoherran esitys:
Lähdetään mukaan yhteisen lähetyssihteerin palkkaamiseen. Laaditaan sopimus yhdessä Tornion seurakunnan kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Asia jätettiin pöydälle valmisteltavaksi.
KN 27.2.2017
Tornion seurakunnan kanssa on alustavasti sovittu lähetyssihteerin työpanoksen jakamisesta seuraa:
Keminmaan seurakunta toimii työnantajana ja hoitaa henkilön palkanmaksun. Viranhaltija tekee 50% työstä Keminmaan seurakunnassa ja 50% Tornion seurakunnassa.
Kustannukset jaetaan samassa suhteessa seurakuntien kesken ja Keminmaan seurakunta laskuttaa palkkakustannukset sivukuluineen Tornion seurakunnalta.
Työ järjestetään siten, että henkilö on kokonaisen päivän yhdessä toimipaikassa, eikä
siirry päivän aikana seurakunnasta toiseen.
Virka alkaa mahdollisimman pian.
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Alempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
Lähetyssihteerin tehtäviin kuuluu
 yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja lähetteihin kentällä
 lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden organisointi ja ohjaus
 osallistuminen seurakunnan toimintaan lähetyksen työalavastaavana
 oman työalan johtokunnan sihteerinä toimiminen
 muut työnantajan määräämät tehtävät
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että perustetaan lähetyssihteerin määräaikainen virka 2
vuodeksi. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Työ on hengellistä työtä.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
35
Suunnitelma rahavarojen sijoittamisesta
Tammikuun puolivälissä erääntyi Kemin Seudun Osuuspankin määräaikainen tuottotili 371.463,25 euroa ja 31.3.2017 erääntyy vakuutusyhtiö Fennian FenniaSäästösijoitus, jonka takaisinostoarvo 31.1.2017 oli 283.335,28 euroa. Täysin pääomaturvattua sijoituskohdetta ei tällä hetkellä ole tarjolla.
Koska korkotulot jäänevät lähivuosina hyvin pieniksi, yksi varteenotettava vaihtoehto
on, että osalla vapautuvasta varallisuudesta hankitaan metsää. Kiinteän omaisuuden
hankkiminen siirtää taseen vastaavaa puolen varallisuudesta siirtyy vaihtuvista vastaavista pysyviin vastaaviin. Tästä syystä mahdollisesti hankittavan metsäomaisuudesta
voi olla 100.000-150.000 euroa, jotta taseen tasapaino säilyy. On myös otettava huomioon, että kirkon lähivuosien korjaustyö muuttaa myös taseen tasapainoa.
Sijoituksia mahdollisimman vähäriskisiin kohteisiin on selvitettävä ja tuotava kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Talouspäällikön esitys:
Valtuutetaan Pirkko Saastamoinen selvittämään, onko seurakunnan kannalta sopivia
metsäkohteita tarjolla. Selvitetään vähäriskisiä sijoitusvaihtoehtoja. Näiltä osin asia
tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja päätettäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Yhteisvastuukeräyksen tarkastaja
Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana vuosina 2015 – 2016 on toiminut Eeva Lääkkö.
Talouspäällikön esitys:
Valitaan yhteisvastuukeräyksen tilintarkastaja vuosiksi 2017 – 2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajaksi vuosiksi 2017 – 2018 valittiin Eeva Lääkkö.
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37
Uusi pappila
Kirkkovaltuuston käsittely 14.11.2016
KN 11.7.2016/124
Nyt kun uusi pappila tyhjenee, on seurakunnalla mahdollisuus miettiä rakennuksen tulevaa käyttöä.
Rakennus on kooltaan varsin suuri, 425 m² ja siinä on huonetiloja seuraavasti:

Rakennus sijaitsee ehkäpä kuntakeskuksen parhaalla paikalla. Tontti on pinta-alaltaan
lähes 10.000 m² ja se ulottuu Kemijoen rantaan asti, jossa on oma uimapaikka.
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Talouspäällikön esitys:
Keskustellaan uuden pappilan tulevasta käytöstä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin teettää uudessa pappilassa laaja kuntotarkastus.
’’’
KN 31.10.2016
Uusi pappila on tyhjillään. Rakennus ei ole vielä purkukuntoinen. Laajan kuntotarkastuksen tekeminen ei ole tarpeellista.
Tosiasia on, että seurakunta ei rakennusta tarvitse eikä sitä ole järkevä ylläpitää. Seurakunnan ei kannata suorittaa rakennuksessa mitään korjaustoimenpiteitä. Asuntoja on
työntekijöille tarjolla yleisiltä asuntomarkkinoilta ja nykyiset toiminnot voidaan ylläpitää muissa seurakunnan omistamissa tiloissa. Asian periaatteet kannattaa ratkaista
pikimmiten rakennuksesta aiheutuvien ylläpitokulujen vuoksi

Vaihtoehtoja on ainakin
 rakennus puretaan, jos tontista ei olla valmiita luopumaan
 rakennus myydään nykyisessä kunnossaan ja alueelta myydään tai vuokrataan
(pitkäaikaisella sopimuksella) rakennuspaikaksi 1000 – 2000 m²:n suuruinen
määräala; tarvitaanko suostus kunnalta?
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rakennus myydään nykyisessä kunnossaan ja alueelta myydään tai vuokrataan
tontti (pitkäaikaisella sopimuksella) rantaan asti.

Asia käynnistyminen edellyttää rakennuksen ja rakennuspaikan arvioinnilla, kun
on päätetty, vuokrattavan tai myytävän rakennuspaikan suuruudesta tai kirkkovaltuusto päättää rakennuksen purkamisesta.
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunta tarjoaa lehti-ilmoituksella myytäväksi
uuden pappilan nykyisessä kunnossaan ja rakennusta varten vuokrataan 2000 m²:n
suuruinen määräala 50 – 60 vuodeksi. Pyydetään rakennuksen myyntiä varten hinta-arvio sekä määräalasta arvio vuokran määrittelemiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Sakari Kuusela poistui kokouksesta klo 19:10. Päätettiin yksimielisesti esittää talouspäällikön esityksestä poiketen kirkkovaltuustolle, että uusi pappila puretaan.
Sakari Kuusela palasi kokoukseen klo 19:15.
KV 14.11.2016/24
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätettiin jättää asia yksimielisesti pöydälle ja palauttaa se kirkkoneuvoston uuteen
valmisteluun.
***
KN 27.2.2017
Uuden pappilan vuokraamista syksyyn 2017 asti on myös tiedusteltu sijoituslasten leiritoimintaan.
Olosuhteet edellisen käsittelyn jälkeen eivät ole muuttuneet. Rakennus on ollut tyhjillään koko talven. Seurakunta ei sitä tarvitse.
Jos Uuden pappilan noin yhden hehtaarin tontti halutaan säilyttää seurakunnan omistuksessa, ainoa vaihto on rakennuksen purkaminen, koska seurakunta ei rakennusta
tarvitse, eikä sitä taloudellisessa mielessä kannata vuokrakäyttöön ryhtyä kunnostamaan. Tyhjillään sitä ei myöskään kannata pitää. Jos rakennus halutaan myydä, on siihen liitettävä koko tontti rantaan asti, jotta se ostajia kiinnostaa. Myyminen edellyttää
lisäksi kaavamuutosta. Nykyisessä asemakaavassa alueen kaavamerkintä on YK
(Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue).
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Talouspäällikön esitys:
Esittelyssä mainittujen syiden perusteella esittää kirkkovaltuustolle uudelleen, että uusi pappila puretaan.
Talouspäällikkö muutti esitystään keskustelun kuluessa siten, että käynnistetään valmistelut koko tontin kaavamuutokselle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
38
Morenia Oy:n maa-aineksen ottosopimuksen jatkaminen
Tervehdys Juha.
Eilen soiteltiin tästä Morenian ja teidän välisestä käyttösopimuksesta ja sen uusimisesta. Lupa loppuu nyt siis 31.7.2017 ja jatkolupa olisi tietysti meillä tarkoituksena saada
hakuun ja tietenkin niin nopeasti kuin mahdollista että uusi lupa saataisiin voimaan
kesällä. Tuossa lupaprosessissa kun tahtoo aine tuota aikaa vierähtää. Kävisikö teille
niin että päivittäisimme vain tuon vanhan mallin mukaisesti ajankohdat oikeaksi ja tekisimme siis uuden sopimuksen vanhojen ehtojen mukaan? Liitteenä vanhat vuonna
2007 tehdyt sopimus ja suostumus.
Kiviainesterveisin
Niko Halmkrona
Työmaapäällikkö
Morenia Oy
Nykyinen sopimus:
Kiinteistö
Kunta
Kiinteistö
Alueelta otettava
maa-aines
Määrä
Ottoaika
Tienpitoaineksen ottopaikka
Sopimuksen osapuolet
Myyjä
Ostaja
Ottomäärä
Ottolupa

Sopimuksen voimassaoloaika
Korvaus

Kemin kaupunki, nro 240, Kirkonkylän, kylän nro 402
Heikkilä I RN:o 14:105
Kallio
n. 200 000 m³ktd
enintää 15 vuotta
Heikkilä I:n kallioalue.
Alue on merkitty karttapiirrokseen ja paalutettu maastoon.
Keminmaan seurakunta
Morenia Oy
Kiinteistöltä otettavaksi suunniteltu kokonaismäärä n. 200 000 m³ktd.
Ostaja hankkii omaa käyttöään varten maa-aineslaissa tarkoitetun luvan
maa-ainesten ottamiseen alueelta.
Ostaja maksaa maa-ainesten ottoluvan hankkimisesta ja ottamistoiminnan
valvonnasta aiheutuvat kustannukset.
Sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivästä ja on voimassa siihen saakka
kun maa-ainesten ottolupa loppuu, kuitenkin enintään 15 vuotta.
Ostaja suorittaa myyjälle korvausta otetusta tienpitoaineesta määrän
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Mittaustapa
Maksutapa ja osoite

Muita ehtoja
1
2

3

4

5

6

7

mukaan siten, että jokaisesta alueelta poiskuljetetusta kallio m³ktd:sta
suoritetaan korvausta 0,20 €/ m³ktd,. Lisäksi muusta maa-aineksesta
(kallion päältä kuorittavasta maa-aineksesta), sikäli kuin sillä on
taloudellista käyttöä, suoritetaan käypä korvaus.
Massojen mittaus tapahtuu painomittaus käyttän. Materiaalien
muuntokertoimet: 1,25 (Hk), 1,15 (Sr), 1,75 (Ka) ja 1,35 (Mr).
Ostajan tulee ilmoittaa otetut maa-ainekset ja raivatun alueen suuruus
jokaisen yhtäjaksoisen ottamisen jälkeen 30. päivän kuluessa vuosittain
tammikuun 15. päivään mennessä edellisen vuoden maa-ainesotoista.
Myyjä poistaa puuston.
Ostaja on oikeutettu rakentamaan ja pystyttämään alueelle
tienpitoaineksen jalostuslaitteet ja tarpeelliset huoltorakennukset.
Tienpitoaineksen oton päätyttyä ostaja poistaa edellä mainitut rakenteet ja
laitteet.
Rakennusainesjätteitä, ylisuuria kiviä ja muuta tienpitoon kelpaamatonta
ainesta saa jättää tienpitoaineksen ottoalueelle lupamääräysten sallimissa
rajoissa.
Ostajalla on oikeus ilman eri korvausta käyttää myyjän hallinnassa olevia
tienpitoaineksen ottopaikalle johtavia teitä kuljetuksia varten. Ostaja
vastaa teiden työaikasesta kunnossapidosta sekä siitä, että aikaisemmin
rakennetut tiet ovat tienpitoaineksen oton päätyttyä yhtä hyvässä
kunnossa kuin oton alkaessa. Tienpitoaineksen oton päätyttyä tienpitäjä
poistaa rakentamansa väliaiksen tien liittymän. Muiden yksityisten teiden
käyttämiseen tarvittavat luvat hankkii ostaja
Kun ostaja on hankkinut maa-ainesten ottoluvan, myyjä ei ole oikeutettu
luovuttamaan maa-ainesta muille tämän sopimuksen mukaiselta alueelta
sopimuksen voimassaoloaikana.
Myyjän tulee ilmoittaa ottamansa maa-ainekset vuosittain tammikuun 15.
päivään mennessä edellisen vuoden maa-ainesotoista. Myyjä on
velvollinen alueen omistajan mahdollisesti vaihtuessa huolehtimaan siitä,
että ostajalla säilyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.
Tienpitoaineksen oton päätyttyä ostaja siistii ja maisemoi
kustannuksellaan ottoalueen ottamissuunnitelman lupamääräysten
mukaisesti
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Samalta alueelta on toukokuussa 2016 tehty sopimus vastaavasta maa-aineksesta Kemin Ajotilaus Oy:n kanssa. Maa-aineksen hinta on 0,75 €/m3ktd + ALV. Destian
kanssa on myös vastaava sopimus joka sopimusehtojen mukaan voimassa siihen saakka, kun maa-aineksen ottolupa loppuu.
Talouspäällikön esitys:
Uusitaan sopimus siten muutettuna, että sopimukseen lisätään seuraava ehto: Keminmaan seurakunta suostuu siihen, että Morenia Oy saa hakea tarvittavat toimiluvat
maa-aineksen ottamiseen Heikkilä I –tilan Hepolan palstalle sekä hyödyntämään sitä
lupaehtojen mukaisesti. Korvaus on edellisestä sopimuksesta poiketen 0,75 €/m3ktd +
ALV.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
39
Määräalojen myyminen Laddies Oy:lle
KN 27.2.2017/§ 39
Kirkkoneuvosto päätti 23.1.2017 esittää kirkkovaltuustolle, että Palmorata Oy:lle
myydään Keminmaan kunnan Kirkonkylän rakennuskaava-alueelta Heikkilä II RN:o
14:80 –tilaan kuuluva 2662 m²:n ja Heikkilä III RN:o 38:9 –tilaan kuuluva 707 m²:n
suuruinen määräala 20214 euron hinnalla.
Perusteluina kauppahinnalle kirkkoneuvosto totesi, että vastaava puistoalue myytiin
kyseisen alueen läheisyydestä Asunto Oy Laurilan Puistolle (maaliskuussa 2013, indeksi 1889) 4,56 euron neliömetrihintaan. Neliömetrihinta indeksillä tarkistettuna
marraskuuhun 2016 (1921) on 4,63 euroa. Hintaehdotus on laskettu 6 €/m² mukaisesti.
Hintaa alentavana on otettu huomioon se, että kyseinen tontti on ollut vuokralla
3.6.1980 alkaen.
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Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen Palmorata Oy on myynyt rakennuksen Laddies
Oy:lle, jolle myös maa-alueen vuokraoikeus on siirtynyt. Tästä syystä Palmorata Oy:n
ostotarjous raukeaa.
Ostotarjous
Ostotarjous Keminmaan seurakunnan Väylätie 10:ssä sijaitsevasta tontista.
(Keminmaan kunnan Kirkonkylän rakennuskaava-alueella, Heikkilä II RN:o
14:80(241-404-14-80) –tilaan kuuluvan, 2662 m²:n ja Heikkilä III RN:o 38:9 (241404-38-9) –tilaan kuuluvan, 707 m²:n suuruinen määräala). Tarjoamme kauppahinnaksi 20214 euroa.
Ostaja: Laddies Oy, Y-tunnus…
Timo Halttu Laddies Oy
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Laddies Oy:lle myydään Keminmaan kunnan Kirkonkylän rakennuskaava-alueelta Heikkilä II RN:o 14:80 –tilaan kuuluva 2662 m²:n ja
Heikkilä III RN:o 38:9 –tilaan kuuluva 707 m²:n suuruinen määräala seuraavin ehdoin:
KAUPPAKIRJA
Keminmaan seurakunta, Rantatie 61, 94400 KEMINMAA (Y –tunnus 0191263-)
Laddies Oy, osoite… (Y-tunnus … )
Keminmaan kunnan Kirkonkylän rakennuskaava-alueella, Heikkilä II RN:o 14:80
(241-404-14-80) –tilaan kuuluvan, 2662 m²:n ja Heikkilä III RN:o 38:9 (241-40438-9) –tilaan kuuluvan, 707 m²:n suuruisen määräalan. Määräala on merkitty karttaliitteeseen.
Kaupan ehdot:
Kauppahinta Kauppahinta on kaksikymmentätuhattakaksisataaneljätoista (20214) euroa.
Myyjä
Ostaja
Kaupan
kohde

Maksuehdot

Muut ehdot

Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan laskua vastaan 14 päivän kuluessa
kaupanteosta Keminmaan seurakunnan pankkitilille. Mikäli kauppahinnan suoritus
viivästyy, on ostajan maksettava maksamattomalle kauppahinnalle tai kauppahinnan
maksamattomalle osalle laissa määräytyvä vuotuinen korko kaupantekopäivästä
maksupäivään.
1
2
3
4
5
6
7

Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle heti, kun kauppahinta
on kokonaisuudessaan maksettu.
Kauppaa ei seuraa mitään kalastus-, vesi- eikä muitakaan oikeuksia kantatilan yhteisiin.
Määräala myydään muista rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.
Myyjä vastaa kaupanvahvistuspalkkion maksamisesta.
Kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa eikä kaupan yhteydessä ole tehty eri
sopimus irtaimen omaisuuden myynnistä.
Kyseisen tontin 3.6.1980 alkanut vuokrasopimus päättyy kaupantekohetkellä
Ostaja vastaa vuoden 2017 kiinteistöverosta.
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Karttaliite:

Päätöksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö ja se on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Kirkkohallituksen vahvistuspäätös on lainvoimainen tai varauksen katsotaan rauenneen. Kirkkoneuvosto voi
pätevästä syystä pidentää määräaikaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
40
Istuta puu satavuotiaalle Suomelle
Ritva Lampela esittää, että seurakuntamme osallistuu Istuta puu satavuotiaalle Suomelle- juhlavuoden talkoisiin. Puu voidaan istuttaa seurakuntakeskuksen pihapiiriin,
jossa seurakuntalaiset voivat seurata sen kasvua.
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Kirkkoherran esitys:
Istutetaan esimerkiksi kirkon pihalle puu satavuotiaalle Suomelle messun jälkeen jonkin sopivan kirkkopyhän yhteydessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
41
Yhteinen keittiö-hanke
Ritva Lampela esittää, että seurakuntamme pyrkii mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kirkkohallituksen yhteiseen Yhteinen keittiö-hankkeeseen. Se on kaikille tarkoitettu matalan kynnyksen paikka, jossa kokoonnutaan suunnittelemaan, valmistamaan ja nauttimaan yhdessä terveellistä ruokaa. Hankkeen osallistujia ei rajata. Tämä
hanke tukee osallisuutta ja torjuu yksinäisyyttä ja toimii diakonian ytimessä. Yhteistyötä tehdään sosiaalitoimen ja eri järjestöjen kanssa esim. Martat ja Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeeseen valitaan 36 paikkakuntaa 18 maakunnasta.
6.2.2017
Keminmaan seurakunta
Diakoniatoimisto
Asia:

Suomi syö yhdessä

Suomen 100-vuotis juhlavuoden yhtenä yhteisöllisenä teemana on ”Suomi syö yhdessä”.
Diakoniatyöntekijöitä on pyydetty ottamaan kantaa kysymykseen, järjestettäisiinkö seurakunnassamme
jonkinlainen juhlavuoden ruokailutapahtuma.
Yhteinen ruokailu on tärkeä osa yhteyden kokemisessa, yhdessä viihtymistä ja toinen toisemme auttamista ja huomioimista.
Diakoniatyö järjestää lukuisia ruokailutapahtumia ympäri vuoden erilaisissa ryhmissä.
Viikoittain Suntionkulmassa ruokaillaan yksinäisten ja vähävaraisten joukossa. (n. 40 kertaa/vuosi)
Kaikkiin Diakoniatyön järjestämiin kirkkopyhiin sisältyy yhteinen ruokailu. ( n. 5 k/vuosi)
Retkien kohokohtia ovat ruokailuhetket erilaisissa ravintoloissa. (n. 5 /vuosi)
Juhannusviikolla järjestetään makkaranpaisto ja lättykestit vanhusten rivitalon pihapiirissä.
Jouluaikaan eri ryhmien joulujuhlat vietetään joulupuuron tai jouluaterian merkeissä. (n. 5/vuosi)
Lisäksi on lukematon määrä eri ryhmien kokoontumisia, joissa vähintään kahvitellaan yhdessä.
Lähetyksen puolella ovat perinteinä olleet
Isänpäivälounas, laskiaistiistain hernekeittotapahtuma, vappulounas ja juhannusaaton makkaranpaisto
kokkoillassa

Nämä edellä mainitut yhteiset ruokailut ovat tärkeä osa seurakuntayhteyden kokemista.
Halutaanko näiden lisäksi – tai jostakin näistä tapahtumista laajentaen- muodostaa Suomen juhlavuoden
ruokailutapahtuma?
Diakoniatiimin kannanottona on, että tapahtuma olisi luontevinta järjestää yleisen seurakuntatyön
puitteissa ja kenties jonkun hyvän yhteistyökumppanin kanssa (Martat, Maa- ja kotitalousseurat, Maanpuolustus järjestöt tms)

ystävällisin terveisin

Ulla Sipola, Ritva Torvinen ja Hanna Pietilä-Jones
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Kirkkoherran esitys:
Jatketaan jo olemassa olevan yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kanssa, mutta ei
varsinaisesti lähdetä mukaan juuri tähän hankkeeseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
42
Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelma 2017

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön leiri-, tapahtuma- ja retkisuunnitelma 2017
Keminmaan seurakunta
Mikä, kenelle, milloin , missä, kustannusarvio, ohjelma- ja turvallisuusvastaava ja hinta osallistujalle
Varhaisnuorisotyö
Hiihtoloman puuhapäivät, 1-6 lk Vanhassa pappilassa 6.-ja7.3. klo 11-17, Virpi Huttunen, maksuton
Kerhojenretki Rovaniemi 8.4. kirkko, ruokailu 7e ja teatteriin 10e/lippu + 490 e auto, Virpi Huttunen
20e/kerholainen
Lasten kevätleiri 1-6 lk 29.4.-1.5. Loma Vietosella Ylitorniolla, 40,30e/vrk/hlö + kuljetus, Virpi Huttunen
20e/leiriläinen
Lasten kesäleiri/kesätoimintapäivät 1-3 lk, Viikolla 24 ? Virpi Huttunen 20e/leiriläinen tai toimintapäivät maksuton
Liekki 2017 Telttaleiri 10 v +, 26.-29.6. Tievatupa Sodankylässä, 75e/osallistuja +kulj. YKT Virpi Huttunen
50e/leiriläinen
1Luokkalaisten tutustumisp. 1 lk ja vanhemmat+ opet 14.-18.8. vanhap+ väentupa kahvit+ pullat YKK Virpi
Huttunen-Lastenleiri 1-6 lk syksyllä

Loma Vietosella Ylitorniolla, 40,30e/vrk/hlö + kulj Virpi Huttunen 20e/leiriläinen

Nappulasählyturnaus syksyllä 1-6 lk Hepola Kemi, kuljetus, Virpi Huttunen --

Nuorisotyö
Kerhonohjaajien ja isostenleiri kevät, ? , täysihoito + kuljetus, Hannu Huttunen -Nuorten lapin vaellus 13v +, 29.7.-5.8. Inarin erämaa, Kaldoaiv , kulj., yht. Kauniaisten srk. kanssa ,Hannu Huttunen 50e
Oulugospel 13 v + ja isoskoulutus, 4.11. Oulu, kuljetus +osallistumismaksu ,Hannu Huttunen 30e, isoskoulutuslaisille 0e
Isosleiri nuoret, syksy, ?,täysihoito + kuljetus, Hannu Huttunen -Gospelkonsertti matkat nuorille, lähiseurakuntiin 1-2 kertaa, kuljetus, Hannu Huttunen --

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

02/17

18

Kirkkoneuvosto

mitä muuta?
Nuoreten käsityöpaja 13 v+ Vanha pappila 8.3. klo 11-17, tarjottavat + materiaalit, Virpi Huttunen --Pikapilkit, kaiken ikäisille, Vanhan pappilan ranta 15.3. makkarat, kuumamehu, YKK Hannu Huttunen 1e YV
–hyväksi Kerhonohjaajakoulutus 15v, tarjottavat + materiaalit, Virpi Huttunen -Suomi 100 v. Siiwet bänditapahtuma, nuoret, Myötätuulessa 20.5. evästä , YKK

Hannu Huttunen 1e YV-

hyväksi
Yösähly 13v + nuoret, Lassilan koululla 13.10., t-paidat + evästä, YKK

Hannu Huttunen --

Kerhonohjaajien kokouksia n. kerran kuussa (ei kesällä) Vanhassa pappilassa, tarjottavat + materiaali Virpi
Huttunen -Avoimet ovet, nuoret, keskiviikkoisin Vanhassa pappilassa, tarjottavat, Hannu Huttunen -Teemaillat, nuoret kuukauden viim. perjantai Vanhassa pappilassa, tarjottavat + materiaali -Isoskoulutus, 15v.+, Vanhassa pappilassa tarjottavat + materiaali, matka Oulugospeliin, Hannu Huttunen --

YKK= Yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa.
YKT= Yhteistyössä Kemin, Simon ja Tornion kanssa.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelman 2017
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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43
Kipa –muotoinen talousarvion tuloslaskelma- ja käyttötalousosa
KN 27.2.2017/§ 45
Kipaan liittymisen myötä vuoden 2017 talousarvion Pääkirjatilien (kirjanpitotilien)
numerointi on nelinumeroisesta kuusinumeroiseksi.
Kustannuspaikkojen (tehtäväalueiden) numerot ovat muuttuneet kaksinumeroisesta
kymmennumeroiseksi.
Kustannuspaikat ovat pysyneet samoina, paitsi hautatoimen pääluokassa kaikki menot
ja tulot käsitellään Kirkkohallituksen ohjeen mukaan yhdellä kustannuspaikalla, ”Hautausmaakiinteistöt”. Kipaan siirryttäessä erillisistä kiinteistökohtaisista jaotteluista on
luovuttu. Kirkkovaltuuston hyväksymät määrärahat on siirretty sellaisenaan Kipa järjestelmään, joten muutos on tekninen.
Talouspäällikön esitys:
Merkitään Kipa –muotoon muunnettu talousarvion käyttötalouden ja tuloslaskelman
numeeriset osat tiedoksi ja esitetään ne kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kipa-muotoisen talousarvion käyttötalouden ja tuloslaskelman numeeriset osat annettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle ja ne päätettiin esittää tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.
44
Talousarvion muutos
KN 27.2.2017/§ 44
Investointisuunnitelmat 2017
Investointeihin on varattu määrärahoja seuraavasti
Hautausmaan maansäilytyspaikka
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti
Autotallin vesikaton uusiminen
Kirkon palohälytysjärjestelmien peruskorjaus
Vanhan pappilan piha-alueen asfaltointi

25.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
15.000 €

Hautausmaan maansäilytyspaikan rakentaminen on saatettava loppuun. Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.3.2017 tulevat käsiteltäväksi asfaltointitarjoukset, joita on
pyydetty kolmelta yritykseltä. Uuden kirkon palo- ja murtohälytysjärjestelmät on jo
peruskorjattu ja peruskorjaus ja investointi maksetaan vartiointipalvelujen kuukausimaksujen yhteydessä.
Talouspäällikön esitys:
Siirretään autotallin vesikaton uusimiseen, kirkon palohälytysjärjestelmien peruskorjaukseen sekä vanhan pappilan piha-alueen asfaltointiin varatut 75.000 euroa vanhan
pappilan nuorisotilojen korjaustyöhön lisämäärärahana.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää talousarvion muutos kirkkovaltuustolle.
45
Ilmoitusasioita
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Keminmaan seurakunnan kappalaisen virka 2.3.2017 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa hiippakunnan internetsivustolla.
Viranhaltijapäätöksiä
Kirkkoneuvoston päätös:
Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi.
47
Muut asiat
Kirkkoneuvoston päätös:
Ritva Lampelan aloitteesta päätettiin perustaa johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu neuvoston ja valtuuston puheenjohtajisto.
48
Valitusosoitus

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: 34, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 47
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: 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42 ja 46

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
Postiosoite: PL 24, 94401 Keminmaa
Telekopio: 016-271686
Sähköposti: keminmaa©evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42 ja 46
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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.

