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Kokoustiedot

Kokousaika

maanantai 4.9.2017 klo 17:30 – 19:02

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
Anni Pesälä, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri

Sanna Komulainen, puheenjohtaja

Anni Pesälä, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 8.9.2017

Juhani Heusala

Sakari Kuusela

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.2017-30.8.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 11.9.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 8.9 2017
Anni Pesälä, talouspäällikkö
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ALKUTOIMET

133
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

134
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 28.8.2017 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko135
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juhani Heusala ja Sakari Kuusela.
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136
Hautausmaakatselmus
Hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Seurakuntamestarit ovat merkinneet hautausmaalta kaadettavaksi suunnitellut puut.
Talouspäällikön esitys:
Todetaan ennen kokousta suoritetussa hautausmaakatselmuksessa esille tulleet asiat.
Kirkkoneuvoston päätös:
Suoritettiin hautausmaakatselmus klo 17.00 – 17.20. Katselmuksessa tarkastettiin kesän aikana valmistunut varastoalue. Katselmuksessa ei havaittu huomautettavaa. Päätettiin kaataa hautausmaalta 8 puuta.
137
Alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen
KN 9.5.2017 / 100 §
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 10.11.2015, että kirkonkirjojenpito toteutetaan Suomen ev. lut. kirkossa tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Keminmaan seurakunta on ilmoittanut halukkuutensa liittyä Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisteriin vuoden 2018 alussa yhdessä muutaman muun seurakunnan
kanssa.
Palveluluettelo
Alueellinen keskusrekisteri (jäljempänä aluerekisteri) lupaa tuottaa asiakasseurakunnille seuraavat palvelut, jotka koskevat väestökirjanpitotehtäviä ja jäsentiedon ylläpitoa:
•
•
•
•

A. Seurakuntien jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa
lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen lähettäminen
kasteen rekisteröinti (johon sisältyy myös nimien ja kansalaisuuden ja äidinkielen
tallentaminen VTJ:tä varten, yhden kummin riittävyys -päätöksen tallentaminen)
lisättyjen kummien kirjaaminen ja sitä edeltävä tarkistustyö Kirjurissa
rippikoulu- ja konfirmaatiotiedon tallentaminen
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

yksityis- ja järjestörippikoulujen perustaminen (muut rippikoulut perustetaan
seurakunnissa joko rippikoulujärjestelmässä tai Kirjurissa – uusi käyttöoikeustyyppi: rippikoulun perustaja –järjestelyn kautta.)
avioliiton esteidentutkinnan tallentaminen Kirjuriin (pyyntö voidaan ottaa vastaan myös kirkkoherranvirastossa/palvelupisteessä, jolloin se toimitetaan aluerekisteriin postitse tai kiireellisissä tapauksissa turvasähköpostilla)
esteidentutkintatodistuksen postittaminen vihkiparille; tämän yhteydessä kuittaus vihkiparille julkaisutiedosta (aika, paikka, lehti) > + muu opastusmateriaali
jos esteidentutkinta on tehty maistraatissa ja siitä puuttuvat kirkollisen vihkimisen edellytystiedot, pappi pyytää nämä tiedot aluerekisteristä. Kirkkohallitus
miettii kirkollisen vihkimisen edellytysten tarkistusoikeuden luomista, jolloin
pappi käyttäisi sitä itsenäisesti.
esteidentutkintaan sisältyy avioliittoaikomuksen/vihkitiedon julkistamistiedon
tallentaminen Kirjuriin aina silloin, kun tämä tieto on annettu esteidentutkintapyynnön yhteydessä)
vihkitiedon kirjaaminen
avioliiton kirkollisen siunaamisen tallentaminen
kirkkoon liittymisen edellytysten tarkistaminen ja tietojen tallentaminen asianomaisen kirkkoherran hyväksynnän jälkeen (huom. sekä paikan päällä tapahtuvat, postitse saapuvat että sähköisesti vireille pannut liittymiset)
kirkosta eroamisen kirjaaminen
muutosliikenteen tarkastaminen (olisiko mahdollista saada tähän KKH:lta täsmennystä?)
jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen (ne tarkistamis- ja korjaustarpeet,
joita eri yhteyksissä tulee vastaan + KKH:n SR-yksikön antamat tarkistuslistat), pitää sisällään sen, että huolehditaan jäsentietojen yhdenmukaisuudesta VTJ:n tietojen kanssa sekä jäsentietojen virheettömyydestä (tarvitaan täsmennystä
KKH:ta)
kotikunnattoman kotikuntatiedon seuranta (vähintään kerran vuodessa tarkistetaan, ovatko saaneet kotikunnan tai onko tietoa seurakuntamuutoksesta tms.)
Aluerekisterin seurakunnilla ei ole yllä olevissa asioissa palveluvelvoitetta, mutta
vastaanottomahdollisuus on ok. Jos seurakunta haluaa palvella ko. asioissa, aluerekisteri ohjaa ja tarvittaessa perehdyttää henkilöitä erilaisten asiakirjojen vastaanottamiseen ja välittämiseen aluerekisteriin. Jos asiakasseurakunnassa ei ole
vastaanottoa, seurakunta huolehtii, että sen verkkosivuilla ja tiedotteissa ym. on
informaatiota alueellisesta keskusrekisteristä yhteystietoineen jne.
Seurakuntiin jää Kirjuri-oikeuksia mm. seuraavia tehtäviä varten: rippikouluryhmien perustaminen, lehtitilausten ja lehtikieltojen ylläpito, kummikelpoisuuden
tarkistus

•
•
•

B. Todistusten antaminen kirkonkirjoista
elää-todistukset (tarvittaessa voidaan tulostaa paikalliseen tulostimeen tai lähettää turvasähköpostilla asiakasseurakunnan tai asiakkaan sähköpostiin)
sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin
selvitykset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen
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•
•
•

sukututkimukseen annettavat todistukset
ote kastekirjasta yms.
omien tietojen tarkastamispyyntöön vastaaminen
(Kaikissa yllämainituissa asioissa tilaus voidaan haluttaessa ottaa vastaan myös
palvelupisteissä – näissä yhteyksissä annettava informaatio hinnoittelusta.)
C. Kirkonkirjojenpidon arkistotehtävät
Vuosittain vuodenvaihteen jälkeen aluerekisteri seuloo ja järjestää kunkin seurakunnan alkuperäisdokumentit (kaste, rippikoulu, avioliiton esteidentutkinta, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen, kirkon jäsenyys) ja toimittaa ne koteloituina
ao. seurakuntaan säilytettäväksi voimassaolevan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Aluerekisteri- ja seurakuntakohtaisesti voidaan mahdollisuuksien ja tarpeiden
mukaan sopia toisin eli niin että alkuperäisaineisto arkistoidaan aluerekisterin/isäntäseurakunnan tiloissa. Tällöin niistä peritään erillinen arkistointimaksu.
D. Kirjuri-raportit
Vahvoja oikeuksia vaativat Kirjuri-raportit kuuluvat aluerekisterin tehtäviin. Mahdollisesti linjattava esim. vuosittain aluerekisterin seurakuntien kesken, mitä Kirjuri-raportteja tullaan käyttämään.
Aluerekisterissä ei voida tarjota seurakunnille yksittäisiä vain heitä varten tarkoitettuja raportteja, vaan palvelu tarjotaan yhdenmukaisena kaikille jäsenseurakunnille.
Jäsenseurakunnat käyttävät pääsääntöisesti raporttipalvelun raportteja.
E. Kirjurin käyttöoikeuksien myöntäminen ja valvonta
Alueellisen keskusrekisterin johtaja myöntää ja valvoo Kirjurin käyttöoikeudet
pois lukien valtakunnalliset käyttöoikeudet, jotka myöntää kirkkohallitus.
Alueellisen keskusrekisterin johtaja vastaa oman toimialansa tietosuoja- ja tietoturvakysymyksistä, mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat uudet velvoitteet.
F. Koulutus, perehdyttäminen, tuki
Aluerekisteri vastaa seurakunnille annettavasta perehdyttämisestä ja tuesta. Raporttipalvelun osalta kouluttamisesta ja tuesta vastaa kirkkohallitus.
Aluerekisteri vastaa oman henkilöstönsä koulutuksesta ja perehdyttämisestä
hyödyntäen mm. kirkkohallituksen tarjoamaa koulutusta.

Kirkkoherran esitys:
Valmistaudutaan keskusrekisteriin liittymiseen. Sopimus tuodaan myöhemmin neuvoston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 4.9.2017 / 137 §

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

09/17

6

Kirkkoneuvosto

Oulun aluerekisterin johtosääntö ja päivitetty tehtäväluettelo ovat esityslistan liitteenä.
Keminmaan seurakunnan jako-osuus aluekeskusrekisterin toimintakatteesta on
21006,19 euroa (noin 3,11 € / jäsen).
Oulun aluerekisteri pyytää rekisteriin liittyviä seurakuntia hyväksymään oheisen sopimuksen Oulun aluerekisteristä.
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1

SOPIJAPUOLET
1.

Oulun seurakuntayhtymä, jäljempänä ’isäntäseurakuntayhtymä’

2.

Hailuodon seurakunta, jäljempänä ’sopijaseurakunta’

3.

Keminmaan seurakunta, jäljempänä ’sopijaseurakunta’

4
5.

Lumijoen seurakunta, jäljempänä ’sopijaseurakunta’
Siikalatvan seurakunta, jäljempänä ’sopijaseurakunta’

6.

Tervolan seurakunta, jäljempänä ’sopijaseurakunta’

7.

Utajärven seurakunta, jäljempänä ’sopijaseurakunta’

Kukin sopimuksen sopijapuoli jäljempänä ’sopijapuoli’ ja yhdessä ’sopijapuolet’.
Oulun aluekeskusrekisterin muodostavat Oulun seurakuntayhtymä
isäntäseurakuntayhtymänä ja sen kanssa sopimuksen tehneet seurakunnat
sopijaseurakuntina.
Oulun aluekeskusrekisteriin voi liittyä edellä mainittujen seurakuntien lisäksi
muita seurakuntia ja seurakuntayhtymiä, jotka tekevät vastaavan sopimuksen
isäntäseurakuntayhtymän kanssa. Sopijapuolet noudattavat näissäkin tapauksissa
voimassa olevaa Oulun aluekeskusrekisterin johtosääntöä.

2

TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tämän sopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset Oulun
aluekeskusrekisterin toiminnalle ja sen tuottamien palveluiden tarjoamiselle
tämän sopimuksen sopijapuolille niin, että palvelut tukevat seurakuntien
toimintaa ja hallintoa mahdollistaen sopijapuolten lakisääteisten kirkollisten ja
väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen.
Oulun seurakuntayhtymä toimii Oulun alueellisen keskusrekisterin
isäntäseurakuntayhtymänä.
Tätä sopimusta sovelletaan seuraavissa yhteistyön kohteissa:
1. sopijaseurakunnan liittämisessä aluekeskusrekisteriin ja sen hoitamiin
tehtäviin. Laaditaan erillinen tehtäväluettelo, mistä selviävät yhdistämisestä
syntyvät kuluperusteet, aikataulu ja vastuut. Samassa yhteydessä sovitaan, missä
sopijaseurakunnan manuaaliset kirkonkirjat säilytetään.
2. alueellisen keskusrekisterin hoitamien tehtävien suorittamisessa
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3. alueellisen keskusrekisterin ja sopijaseurakunnan yhteisten kehityshankkeiden
toteuttamisessa. Laaditaan hankkeittain erilliset tehtäväluettelot, mistä selviävät
kehityshankkeen kulut, aikataulu ja vastuut.

2.2 Sopijapuolten yhteistoiminta ja sitä koskeva sopimus
Isäntäseurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston sekä sopijaseurakuntien
kirkkovaltuustojen on hyväksyttävä alueellisen keskusrekisterin
yhteisjohtokunnan johtosääntö ennen yhteistyösopimuksen allekirjoittamista.
Alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunta valmistelee yksinkertaisen
enemmistön päätöksellä johtosäännön muutokset isäntäseurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston sekä sopijaseurakuntien kirkkovaltuustojen
hyväksyttäväksi.
Hallinnollisesti yhteisjohtokunta toimii isäntäorganisaation yhteisen
kirkkoneuvoston alaisuudessa.
Tämän sopimustekstin lisäksi sopimuksen liitteet sisältävät tarkemmat käytännön
edellyttämät toimintasäännöt, joista osapuolten kesken on sovittu. Liitteitä
tulkitaan osana sopimusta niin, että ensisijaisena pidetään varsinaisen
sopimustekstin sisältöä.
Sopimustekstin muuttaminen edellyttää jokaisen sopijapuolen kirkkovaltuuston /
yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä, kuitenkin siten, että muuttaminen on
mahdollista, mikäli jäsenmääräisesti (seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku)
laskettu enemmistö sopijapuolista päättää sen puolesta.
Liitteiden osalta toimi- ja päätösvalta muutosten tekemiseen on
yhteisjohtokunnalla. Liitteiden sisältöä voidaan muuttaa yhteisjohtokunnan
yksinkertaisen enemmistön päätöksellä.

2.3 Arvonlisäverottomuus
Seurakuntien tehtävänä on huolehtia lakisääteisistä kirkollisista ja
väestökirjanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Seurakuntien lakisääteinen
(varsinainen) toiminta ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa.
Kirkkolain 16 luvun 3 ja 5 §:n mukaan kirkonkirjojen pidossa rekisterinpitäjiä
ovat seurakunnat ja keskusrekisterit. Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen
pidon yhteisenä keskusrekisterinä. Sopijapuolet toteavat käsityksenään, että
alueellisen keskusrekisterin toiminta ei ole arvonlisäverollista toimintaa, vaan
yhteisten kustannusten jakamista.
Mikäli tämän sopimuksen mukainen toiminta kuitenkin katsottaisiin osapuolten
selvän ja perustellun käsityksen vastaisesti verottajan antaman ratkaisun johdosta
arvonlisäverolliseksi, todetaan selvyyden vuoksi, että tällaisessa tapauksessa
kustannusten jako-osuuksiin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero
myös takautuvasti niiltä osin kuin sitä peritään.
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3

HALLINTO JA JOHTAMINEN

3.1 Yhteisjohtokunta
Alueellisen keskusrekisterin toimintaa kehittää KJ 11 luvun 1 § 1 mom.
tarkoittama yhteisjohtokunta. Yhteisjohtokunnan jäsenmäärä määräytyy
kulloinkin toimintaan osallistuvien sopijapuolten lukumäärän mukaan siten, että
pysyviä jäseniä ovat isäntäseurakuntayhtymän yksi jäsen (puheenjohtaja) sekä
yksi jäsen kustakin sopijaseurakunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Yhteisjohtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
(Johtosääntö 3 § 4.) Sopimuksen solmineiden seurakuntien kirkkoneuvostot sekä
Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimeävät Oulun
aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet,
joiden tulee olla sopijaseurakuntien viranhaltijoita.
Yhteisjohtokunnan tehtävänä on
1. Kehittää alueellisen keskusrekisterin toimintaa.
2. Tukea alueellisen keskusrekisterin henkilökuntaa työssään.
3. Laatia alueellisen keskusrekisterin toimintakertomus isäntäseurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä antaa se tiedoksi
sopijaseurakunnille.
4. Laatia seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelma sekä maksuosuuslaskelma isäntäseurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä antaa se tiedoksi sopijaseurakunnille.
5. Hyväksyä kustannusperusteiset muuttujat, joiden mukaan sopijaseurakunnilta
vuosittain peritään korvaus alueellisen keskusrekisterin toiminnasta.
3.2 Aluekeskusrekisterin johtaja
Aluekeskusrekisterin käytännön johtamisesta vastaa aluekeskusrekisterin johtaja.
Hän vastaa kirkkolain 16 luvun 5 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa ja 9 §:ssä säädetyistä
tehtävistä.

3.3 Tilintarkastus
Isäntäseurakuntayhtymä huolehtii tämän sopimuksen sisältämien tehtävien
hoitamisesta aiheutuvasta maksuliikenteestä ja kirjanpidosta.
Isäntäseurakuntayhtymä vastaa kirjanpidosta oman kirjanpitonsa osana.
Isäntäseurakuntayhtymän tilintarkastajat huolehtivat tilintarkastuksesta.
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Tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta
seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kultakin
tilikaudelta tilintarkastuskertomus toukokuun loppuun mennessä.

4

KUSTANNUKSET

4.1 Kustannusten jakaminen
Sopimuksen tarkoituksena on toimittaa omakustannushintaan sopijapuolten
tarvitsemat, sopimukseen sisällytetyt kirkonkirjojenpidon tehtävät (mukaan
lukien henkilöstö) sopijapuolten käyttöön. Kustannusten jako perustuu todellisiin
aiheutuneisiin kustannuksiin, ja ne jaetaan sopijapuolten kesken jäsenmäärän
mukaisessa suhteessa. Yhteisesti jaettaviin kustannuksiin ei voida sisällyttää
kirkonkirjojen arkistoinnista aiheutuvia kustannuksia, vaan niistä vastaa kukin
seurakuntatalous itsenäisesti.
Kustannusten jaon perusteena oleva sopijaseurakunnan jäsenmäärä (läsnä oleva
väestö) on kutakin toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän
mukainen jäsenmäärä.
Aluekeskusrekisteri ei toimita sopijapuolille palveluita eikä harjoita
liiketoimintaa, vaan kyse on tarkoituksenmukaisuussyistä järjestettävästä
kustannusten jakamisesta. Kustannuksiin ei lisätä voittolisää.
Olennaisista kustannusten jakautumiseen vaikuttavista muutoksista sovitaan
kirjallisesti.
Sopijapuolet toteavat käsityksenään, että sopimuksessa tarkoitettu työ ei ole
arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa.

4.2 Kustannusten veloittaminen
Sopijaseurakunnan on suoritettava maksuosuutensa Oulun seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion perusteella.
Kustannusten jaon pohjana on alueellisen keskusrekisterin talousarvio, jonka
sopijapuoli on ottanut huomioon omassa talousarviossaan.
Aluekeskusrekisteri veloittaa kustannukset neljännesvuosittain jälkikäteen.
Kustannukset tasataan vuosittain siten, että sopijapuolille ei synny voittoa eikä
tappiota. Tasaaminen tapahtuu tekemällä edellistä vuotta koskeva tasaus tai
hyvitys kolmannen vuosineljänneksen laskuun.
Viivästyneeseen suoritukseen sovelletaan korkolain mukaista viivästyskorkoa.
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4.3 Sopimuksen tarkastelu
Sopimuksen oltua vuoden voimassa sen toteutumista tarkastellaan
kokonaisuutena sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta sekä
tehdään yhteisesti mahdolliset muutokset sopimukseen.

5

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

5.1 Sopimuskausi
Sopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoitettua sen. Sopimus on voimassa
toistaiseksi.

5.2 Sopijaseurakunnan irtisanoutuminen
Jos sopijaseurakunnan kirkkovaltuusto haluaa irtisanoa tämän sopimuksen, se
tulee tehdä kirjallisesti yhteisjohtokunnalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen
sen kalenterivuoden alkua, jonka lopussa irtisanomisen halutaan astuvan
voimaan.
Sopijaseurakunnalla ei ole oikeutta saada jako-osuutta tämän sopimuksen
alaisesta varallisuudesta eikä muutakaan korvausta irtisanomisen takia.
Jos enemmän kuin puolet sopijapuolista haluaa irtisanoa tämän sopimuksen,
tulee yhteisjohtokunnan selvittää sopimukseen perustuvat yli- tai alijäämät sekä
laatia ehdotus ylijäämän jakamisesta tai alijäämän kattamisesta.
Sopimuksen rauetessa yllä mainitulla tavalla tehdään isäntäseurakuntayhtymän
tilinpäätöksen yhteydessä KJ 11 luvun edellyttämä taloudellinen selvitys.

5.3 Isäntäseurakuntayhtymän irtisanoutuminen
Jos isäntäseurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto haluaa irtisanoa tämän
sopimuksen, se tulee tehdä kirjallisesti yhteisjohtokunnalle viimeistään kaksi (2)
kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jonka lopussa irtisanomisen halutaan
astuvan voimaan.
Jos isäntäseurakuntayhtymä haluaa irtisanoa tämän sopimuksen,
yhteisjohtokunnan tulee selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä
laatia jakoehdotus tai ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa.
Ehdotuksista on hankittava tilintarkastajan lausunto.
Kun jakoehdotus on sopijapuolten enemmistön päätöksellä hyväksytty, sopimus
katsotaan päättyneeksi. Yhteisjohtokunnan on suoritettava selvitystoimet
loppuun kolmen kuukauden kuluessa. Irtisanomisilmoitukset otetaan tämän
alkuperäisen sopimuksen liitteeksi.
Sopimuksen rauetessa yllä mainitulla tavalla tehdään isäntäseurakuntayhtymän
tilinpäätöksen yhteydessä KJ 11 luvun edellyttämä taloudellinen selvitys.
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6

TIETOSUOJA

6.1 Tietosuoja
Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan EU-tietosuoja-asetusta sekä
siihen liittyvää Suomen kansallista lainsäädäntöä.

6.2 Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Oulun seurakuntayhtymä. Tietojen eheydestä vastaa
aluekeskusrekisterin johtaja. Rekisteritietojen käsittelijöitä ovat Oulun
aluekeskusrekisterin työntekijät, jotka ovat Oulun seurakuntayhtymän
työntekijöitä.

7

DIGITOITU AINEISTO

7.1. Digitoidun aineiston tarkastaminen ja korjaaminen
Liittyminen Oulun aluekeskusrekisteriin edellyttää, että sopijaseurakunnan
vanhojen kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoitu aineisto on importoitu Kirjurijäsentietojärjestelmän Digi-osioon sekä tarkastettu ja korjattu Kirkkohallituksen
ohjeiden mukaisesti. Aineiston tulee olla aluekeskusrekisterin käytettävissä, jotta
virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset voidaan tehdä.

8

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKOMINEN

8.1 Sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

8.2 Erimielisyydet
Erimielisyydet ratkaistaan tarvittaessa asian laadusta riippuen toimivaltaisessa
tuomioistuimessa. Hallintoriita-asiat käsitellään Pohjois-Suomen hallintooikeudessa ja mahdolliset yksityisoikeudelliset riita-asiat Oulun käräjäoikeudessa.

9

ALLEKIRJOITUKSET
Tämä sopimus on tehty seitsemänä kappaleena, yksi kullekin sopijapuolelle.

Oulussa 00.00.2017

Oulun seurakuntayhtymä

Hailuodon seurakunta
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________________________________

________________________________

Keminmaan seurakunta
________________________________

Lumijoen seurakunta
________________________________

Siikalatvan seurakunta
________________________________

Tervolan seurakunta
________________________________

Utajärven seurakunta
_______________________________

10

LIITTEET
Liite 1: Oulun aluerekisterin johtosääntö
Liite 2: tehtäväluettelo
Liite 3: kustannustenjakolaskelma

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Keminmaan seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisteriin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

138
Seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimusten tulokset
Carpe Classis teki seurakuntakeskuksessa alustavia tutkimuksia sisäilmaongelmiin
liittyen 12.6.2017.
Raportin tulokset ovat liitteenä. Alustavissa tutkimuksissa löydettiin sisäilmaongelmia
aiheuttavia kohteita. Raportissa on suositeltu rakenteiden tutkimista kosteuskartoittajan toimesta sekä ilmanvaihtojärjestelmän korjausta.
Tutkimuksia tulisi jatkaa, jotta saadaan vaurioiden laajuus selville. Carpe Classis on
raportissaan esittänyt koko rakennuksen rakenteiden kartoitusta.
Asiantuntija tulee esittelemään tulokset, kun vahinkojen laajuus on selvillä.
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Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään Carpe Classisin tekemä tarjous ja tilataan seurakuntakeskuksen rakenteiden kartoitustyö.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
139
Vanhan kirkon rakennetutkimukset
Marko Huttunen ja Lauri Saarinen tekivät vanhalla kirkolla rakennetutkimusta 12.14.6.2017. Heidän tekemänsä raportti on esityslistan liitteenä.
Seurakunnan, kirkkohallituksen, museoviraston ja Livady Oy:n välillä on käyty keskustelua projektin etenemisestä. Kaikkien näiden osapuolten edustajat ovat tulossa
Keminmaahan pitämään palaveria asiasta alustavasti 20.9.2017.
Livadyn tekemien toimenpidesuositusten mukaisesti projektille tarvitaan restaurointityöryhmä ja sen organisoijaksi restaurointityömaata ymmärtävä rakennuttaja. Kohde
vaatii sellaista erityisosaamista, että ainakaan rakennuttamistoimen kilpailuttaminen ei
ole mielekästä. Sen sijaan rakennuttaja ja seurakunta kilpailuttavat yhteistyössä projektin muut työvaiheet.
Talouspäällikön esitys:
Merkitään Livady Oy:n tekemä raportti tiedoksi ja jatketaan remontin suunnittelua.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin Livady Oy:n raportti tiedoksi ja päätettiin jatkaa remontin suunnittelua.

140
Vanhan kirkon ukkosenjohdatin
Vanhasta kirkosta puuttuu ukkossuojaus. Vanha kirkko on arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, jota olisi tarpeen suojata ukkosen aiheuttamilta vahingoilta. Puuttuva ukkossuojaus voi vaikuttaa vahingon sattuessa saataviin vakuutuskorvauksiin.
Ukkossuojauksen asennus kirkkoon edellyttää museoviraston lausuntoa ja maahan kajoaminen arkeologisia kaivauksia.
Talouspäällikön esitys:
Haetaan museovirastolta lausunto ukkosenjohdattimen asentamista varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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141
Vanhan pappilan pintaremontti
KN 10.4.2017 / 81 §
Alustava suunnitelma vanhan pappilan toimintatilojen pintaremontista on esityslistan
liitteenä. Asia on pidettävä salassa, kunnes urakoitsijasta on päätetty.
Talouspäällikön esitys:
Palautetaan luonnokset suunnitteluun remontin laajuuden karsimiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
KN 9.5.2017 / 96 §
Talouspäällikön esitys:
Todetaan ennen kokousta suoritetussa vanhan pappilan katselmuksessa esille tulleet
asiat ja palautetaan luonnokset suunnitteluun remontin laajuuden karsimiseksi.
Talouspäällikkö muutti esitystään keskustelun kuluessa siten, että hylätään suunnitelma ja palataan vanhan pappilan remontointiin myöhemmin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 4.9.2017 / 141 §
Vanhan pappilan remontointia ainakin kiireisimmiltä osin on toivottu edelleen.
Keittiön remontoinnista tehtiin tarjouskysely. Kattavimman ja kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen antoi Sopiva Kaluste Ky.
Tilojen maalaustyöt on järkevintä tehdä omana työnä sellaisena ajankohtana, jolloin
tiloissa ei ole toimintaa eli esimerkiksi kesällä 2018.
Talouspäällikön esitys:
Remontoidaan vanhan pappilan keittiö syksyn aikana Sopiva Kalusteen suunnitelman
ja tarjouksen mukaisesti ja siirretään muu pintaremontti vuodelle 2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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142
Honkamaan myynti
Honkamaan leirikeskuksen käyttö on ollut esillä usean vuoden ajan. Pohjolan Sanomissa oli 10.12.2013 leirikeskuksen myyntiä koskeva tarjouspyyntö, minkä lisäksi
Pohjolan Sanomat julkaisi asiasta uutisen 12.12.2013

Leirikeskuksesta saatiin yksi tarjous, mutta kirkkovaltuusto päätyi 2014 äänestäen, että leirikeskusta ei myydä.
Marraskuussa 2016 päätti jälleen laittaa Honkamaan leirikeskus myyntiin. Kirkkovaltuuston päätökseen liitettiin ponsi, jossa rakennusten ympäröivää määräalaa pienennetään.
KN 13.3.2017/56
Edellisen valtuustokäsittelyn jälkeen leirikeskuksesta oli yksi kysely ja kiinnostuneet
kävivät paikalla katsomassa. Asia johtanut sen pidemmälle. Seurakunnalla on leirikeskuksesta suhteellisen tuore arvio. Mahdollisten tarjousten jälkeen täytyy tarjoajien
kanssa neuvoteltu tulos viedä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, sillä ajatuksella, että
se johtaa myönteiseen lopputulokseen. Asiaa ei ole enää syytä pallotella kirkkoneuvoston ja –valtuuston välillä. Jos tarjouspyyntökierros ei johda tulokseen, vaihtoehtona on myös pidettävä sitä, leirikeskus jätetään kylmilleen tai se puretaan tarpeettomana. Päärakennusta lukuun ottamatta muut tilat ovat hirsirakenteisia, joille saattaisi olla
ostajia tarjolla. Majoitustilojen korjaus- tai uudisrakennustyöhön ei kannata leirikeskuksen sijainnista johtuen, ryhtyä.
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Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Honkamaan leirikeskus laitetaan uudelleen myyntiin
entisillä periaatteilla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.3.2017/§ 23
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 9.5.2017 / 98 §
Ilmoitus Honkamaan leirikeskusta koskevista tarjouspyynnöistä julkaistiin Pohjolan
Sanomissa 1.4.2017 ja Kirkkolaiva-lehdessä 12.4.2017.
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Talouspäällikön esitys:
Todetaan jätetyt tarjoukset ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin, että leirikeskuskiinteistöstä on jätetty määräajassa yksi tarjous, joka avattiin
kokouksessa. Tarjouksen oli jättänyt Neulanselän Erä Ry.
Asian käsittelyssä pidettiin neuvottelutauko klo 18.42-18.45.
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Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jatkaa Honkamaan leirikeskuksen markkinointia
elokuun puoliväliin saakka ja samaan aikaa neuvotella Neulanselän erä ry:n kanssa
kaupan sisällöstä.

KN 4.9.2017 / 142 §
Uusi myynti-ilmoitus julkaistiin huutokaupat.com –sivustolla 1.6.2017 ja tarjousaika
päättyi 20.08.2017 klo 17:00, tai 3 min viimeisen tarjouksen jälkeen. Ilmoitusta katsottiin 12408 kertaa. Ilmoitus julkaistiin myös Ilta-Sanomissa ja Maaseudun tulevaisuudessa 9.6.2017 huutokaupat.comin mainoksessa.
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Määräaikaan 20.8.2017 klo 17.08 mennessä sivustolle jätettiin 53 tarjousta 10 eri tarjoajan toimesta. Korkein tarjous oli 50 501 euroa. Tarjouksen jättäjän nimen näkee
huutokaupat.comissa vasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen.
Lisäksi SF-Caravan Etelä-Lappi ry teki tarjouksen, jonka mukaan yhdistys on halukas
vuokraamaan Honkamaan leirikeskuksen 10 vuoden määräajaksi ja olisi valmis maksamaan Honkamaasta vuokraa 1500 euroa/vuosi + kaikki juoksevat kustannukset
(kiinteistövero yms). Tämän jälkeen he sitoutuvat ostamaan alueen 60 000 euron hintaan. Tarkoituksena heillä on perustaa alueelle leirintä-/matkailualue. Vuokrasopimuksen ajaksi kiinteistön omistajalle jää tiettyjä vastuita ja riskejä. Tästä syystä seurakunnan edun mukaista olisi luopua Honkamaasta heti.
Rakennuksista olisi järkevää luopua, jos ei niitä käytetä. Leirikeskuksen käyttäminen
taas edellyttäisi isoja investointeja kohteeseen, jotta se vastaisi tarpeita. Seurakunnalla
ei ole leirikeskukselle käyttöä ja siitä aiheutuu noin 30 000 euron vuotuiset kulut (ilman palkkoja ja henkilösivukuluja). Vuokratuloja leirikeskuksesta ei juurikaan ole.
Edellisellä kerralla leirikeskusta myytäessä (vuonna 2013) Honkamaan leirikeskuksesta teetettiin hinta-arvio. Tuolloin kaupan kohteeseen sisältyi 8,8 hehtaarin maa-alue.
Nyt maa-aluetta on pienennetty 4,1 hehtaariin.
Talouspäällikön esitys:
Keskustellaan asiasta ja päätetään esitetäänkö kirkkovaltuustolle kaupan hyväksymistä
oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti huutokaupat.comin kautta korkeimman
tarjouksen jättäneelle.
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KAUPPAKIRJA
Tällä kauppakirjalla Keminmaan seurakunta myy ja luovuttaa XXX.lle Keminmaan
Lautiosaaresta noin 30 kilometriä Sompujärven suuntaan sijaitsevan, Honkamaa 56:2
–tilaan kuuluvan, karttaliitteeseen tarkemmin merkityn n. 4,1 hehtaarin suuruisen
määräalan rakennuksineen. Määräala on merkitty karttaliitteeseen. Kaupan ehdot:
Kauppahinta
Viisikymmentätuhatta viisisataayksi (50 501) euroa.
Maksuehdot
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.
Muut ehdot
1
2
3
4
5

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.
Kauppaan ei sisälly mitään irtaimistoa.
Ostaja vastaa kaupanvahvistuspalkkion maksamisesta sekä lohkomisesta aiheutuvista kuluista.
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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:
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Honkamaan myymistä talouspäällikön esityksessä
olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti huutokaupat.comin kautta korkeimman tarjouksen jättäneelle.
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.
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143
Myötätuulen kerhotilan vuokrasopimuksen irtisanominen
Kunnalta vuokratuissa Myötätuulen kerhotiloissa on ollut sisäilmaongelmia, eikä seurakunta ole järjestänyt tiloissa omaa toimintaa maaliskuun jälkeen. Kunnalta saatujen
tietojen mukaan on todennäköistä, että kunta ei myöskään aio remontoida tiloja. Seurakunnalla on vuokrasopimus tiloihin 20.8.2020 asti, mutta tilaa ei voida käyttää.
Talouspäällikön esitys:
Irtisanotaan Keminmaan kunnan kanssa tehty Myötätuulen kerhotilaa koskeva vuokrasopimus. Valtuutetaan talouspäällikkö hoitamaan irtisanominen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin irtisanoa Keminmaan kunnan kanssa tehty Myötätuulen kerhotilaa koskeva
vuokrasopimus ja valtuuttaa talouspäällikkö hoitamaan irtisanominen. Lisäksi päätettiin selvittää korvaavia kerhotiloja alueelta.

144
Rippikoululeirin hinta 2018
Tällä hetkellä rippileirimaksu on 50 euroa/henkilö. Rippikoulumaksu sisältää majoituksen, matkat ja täysihoidon leirin aikana. Oman seurakunnan leirikeskuksen heikon
kunnon vuoksi rippikoulut on jatkossakin tarkoitus pitää ulkopuolisissa leirikeskuksissa. Päivärippikoulu järjestetään seurakunnan omissa tiloissa.
Kirkkoherran esitys:
Nostetaan rippikoulumaksu 60 euroon vuoden 2018 rippikoulusta alkaen. Päivärippikoulu on jatkossakin ilmainen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

145
Lähetyssihteerin virka
Keminmaan ja Tornion seurakunnissa on ollut haettavana yhteinen määräaikainen (2
v.) lähetyssihteerin virka 31.7.2017 klo 15 mennessä.
Virka on kokoaikainen ja tehtävät jakaantuvat 50 % Keminmaan seurakunnassa ja 50
% Tornion seurakunnassa, mikä toteutetaan pääsääntöisesti siten, että lähetyssihteeri
toimii viisi viikkoa kerrallaan kummassakin seurakunnassa vuorotellen ja virkapaikka
määräytyy myös sen mukaan. Palkkauksesta vastaa Keminmaan seurakunta.
Työtehtäviin kuuluu mm. yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja lähetteihin kentällä, lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden organisointi ja ohjaus, osallistuminen seurakunnan
toimintaan lähetyksen työalavastaavana, oman työalan johtokunnan sihteerinä toimiminen sekä muut työnantajan määräämät tehtävät.
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Valitulta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä seurakuntatyöhön. Arvostetaan intoa monipuoliseen seurakuntatyöhön, kykyä itsenäiseen työotteeseen ja yhteistyötaitoja. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.
Viran palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 501 mukaisesti. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhde alkaa
1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on 4 kuukauden koeaika. Virkaan
valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan koeajan päättymiseen mennessä.
Hakijoita oli viisi (5) mutta yksi hakijoista veti hakemuksen pois, eikä halua nimeään
julkisuuteen. Haastatteluun saapui neljä (4) hakijaa. Haastattelut pidetiin Keminmaan
seurakuntatalolla 8.8.2017 klo 12.00-15.30.
Haastattelussa olivat:
Arja Heikkinen
Maria Henriksson
Teija Keränen
Tuula Peura-Salmela
Haastattelijoina toimivat:
Jarkko Hannunen, Keminmaan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sanna Komulainen, Keminmaan seurakunnan kirkkoherra
Sakari Kuusela, Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen ja lähetystyön johtokunnan edustaja
Riitta Kasala, Tornion seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Soile Martikainen, Tornion seurakunnan talouspäällikkö
Tero Saapunki, Tornion seurakunnan vt.kirkkoherra
Haastatteluiden perusteella esitetään, että 2 vuoden lähetyssihteerin virkaan valitaan
1.sijalle Teija Keränen ja 2. sijalle (varalle) Arja Heikkinen.
Kirkkoherran esitys:
Valitaan Keminmaan ja Tornion seurakuntien yhteiseen lähetyssihteerin virkaan Teija
Keränen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

146
Seurakuntapastorin viransijaisuus
Tuomiokapituli on myös avannut seurakuntapastorin viransijaisuuden haettavaksi
24.8.2017 klo 15 mennessä. Tuomiokapituli pyytää Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvostoa antamaan perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella kiinnostuksensa seurakuntapastorin viransijaisuuteen ilmaisseista.
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Kirkkoherran esitys:
Valtuutetaan johtoryhmä valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja haastattelemaan hakijat. Johtoryhmä valmistelee kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi tuomiokapitulille annettavan lausunnon hakijoista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

147
Seurakuntapastori Pentti Lehdon palvelussuhteen jatkaminen
KN 17.3.2017 / 69 § kappalaisen virka
Tuomiokapitulia on pyydetty keskeyttämään Keminmaan seurakunnan kappalaisen viran täyttöprosessi viran rekrytoinnin haasteellisuuden takia. Tästä syystä esitetään
kirkkovaltuustolle kappalaisen viran lakkauttamista ja seurakuntapastorin viran perustamista. Teologian maistereita on runsaasti ja jotka hakevat pappisvihkimystä. Kappaisen virkoihin hakijoita on ollut huomattavasti vähemmän.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virka lakkautetaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran määräyksestä. Hän muutti esitystä siten, että esitetään kirkkovaltuustolle ja edelleen Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että kappalaisen virka lakkautetaan.
Ritva Lampela esitti, Sirpa Uusitalon kannattamana, että esitetään kirkkovaltuustolle,
että virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Ritva Lampelan esityksen yksimielisesti.
KV 27.3.2017 / 27 § kappalaisen virka
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 17.3.2017/ 70 § seurakuntapastorin viran perustaminen
Seurakunnan tarve on jäsenmäärään perustuen kolme pappia. Jäsenmärän kehityksessä
ei ole nähtävissä lyhyellä aikavälillä merkittävää muutosta. Seurakuntamme syntyvyys
ja kuolleisuus ovat melko lailla saman suuruisia.
Kappalaisen virkamme on ollut kaksi kertaa haussa. Molemmilla kerroilla hakijoita on
ollut yksi.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle perustetavaksi seurakuntapastorin virka.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran määräyksestä.
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että perustetaan seurakuntapastorin
määräaikainen virka 2 vuodeksi 1.6.2017 alkaen.
KV 27.3.2017 28 § seurakuntapastorin viran perustaminen
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys sai kirkkovaltuustossa määräenemmistön ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 4.9.2017 / 147 §
Pentti Lehto on saanut virkamääräyksen seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.6.201730.11.2017.
Esitetään tuomiokapitulille seurakuntapastori Pentti Lehdon virkamääräyksen jatkamista ajalle 1.12.2017-31.5.2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

148
Luonnonlaitumien laiduntamissopimus
Vuonna 2012 on tehty Kemin Seudun 4H-yhdistyksen kanssa luonnonlaitumen laiduntamissopimus vuoteen 2018 asti. Kemin Seudun 4H-yhdistyksen toiminta on lakannut ja keväällä on tullut ilmi, että he eivät toimita tänä kesänä lampaita vanhan
kirkon ympäristöön. Näin ollen laiduntamissopimuksen voidaan katsoa päättyneen.
Sen sijaan kesällä 2017 vanhan kirkon ympäristön lampaat on saatu Perämeren ystävät
ry:n kautta. Kirjallista sopimusta ei oltu hoksattu tehdä keväällä.
Luonnonlaitumen laiduntamissopimus hyödyttää seurakuntaa, sillä laiduntaminen helpottaa maiseman hoitoa ja toimenpiteellä voidaan myös edesauttaa harvinaisten kasvien säilymistä.
Talouspäällikön esitys:
Solmitaan Perämeren Ystävät ry:n kanssa karttaan merkityistä alueista luonnonlaitumen laiduntamissopimus seuraavin ehdoin:

LUONNONLAITUMEN LAIDUNTAMISSOPIMUS
Vuokranantaja
Vuokraaja
Vuokrauksen kohde

Vuokra-aika

Keminmaan seurakunta
Perämeren ystävät ry
Heikkilä II (241-404-14-80) ja Kirkkomaa (241-404-77-0) tiloihin kuuluvat karttaliitteeseen merkityt neljä määräalaa (lohkot 1-4), yhteispintaalaltaan noin 2,94 hehtaaria.
1.5.2017-31.3.2024

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

09/17

27

Kirkkoneuvosto

Vuokrauksen tarkoitus Maa-alueet vuokrataan laidunkäyttöön, joita laidunnetaan lampailla laidunkauden ajan tai niin kauan kuin laitumilla on riittävästi ravintoa. niityiltä voidaan raivata pensaikkoa ja pieniä puita niittyaukeiden avartamiseksi.
Vuokra
Vastikkeena vuokranantaja saa maisemanhoitopalveluita. Rahallista
vuokraa ei peritä.
Muut ehdot

Vuokranantaja sitoutuu vuokraamaan alueet koko vuokrakauden ajaksi.
Sopimukseen sovelletaan maanvuokralakia

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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150
Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät
Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään Oulussa
7.10.2017. Kutsu neuvottelupäiville on esityslistan liitteenä.
Kirkkoherran esitys:
Lähetetään Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivään maksimissaan 4 luottamushenkilöä. Seurakunta maksaa matkakulut ja osallistumismaksun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
151
Ilmoitusasiat
Seurakunnan uudet nettisivut on julkaistu.
Kauppakirja Laddies Oy:n kanssa on allekirjoitettu.
Viranhaltijapäätöksiä:
Anni Pesälä

Sanna Komulainen

Talouspäällikön esitys:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
152
Muut asiat
Päätös:
Pirkko, Jarkko ja Leena ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi avustajiksi uusien työntekijöiden virkaan siunaamiseen.
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Kirkkoherra lähettää koonnin tulevaisuustyöryhmän selvityksestä Kirkkohallitukselle.
Omaishoitajien retkelle toivottiin kyyditystä kotoa.

153
Oikaisuvaatimusohjeet

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. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 137, 138, 139, 142, 146, 151, 152
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: 136,140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150

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
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 136,140, 141, 143,144, 145, 147, 148, 149, 150
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

