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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

maanantai 27.11.2017 klo 17:30 – 19:51

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
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

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

Jarkko Hannunen,
Pirkko Saastamoinen
Anni Pesälä, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
poissa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri

Sanna Komulainen, puheenjohtaja

Anni Pesälä, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 27.11.2017

Leena Varonen

Juhani Heusala

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 17.-24.11.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 28.11.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 28.11.2017
Anni Pesälä, talouspäällikkö
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ALKUTOIMET

189
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

190
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 17.11.2017 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 ko191
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Leena Varonen ja Juhani Heusala.

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

12/17

3

Kirkkoneuvosto

192
Seurakuntakeskuksen sisäilma
Jesse Virtamo ja Teemu Luomala Carpe Oy:stä ovat lupautuneet kertomaan seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimuksissa saaduista tuloksista Skypen välityksellä. Heidän
tekemänsä raportti on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikön esitys:
Ryhdytään valmistelemaan korjauksia raportissa mainittujen korjausehdotusten pohjalta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Jesse Virtamo ja Teemu Luomala Carpe Oy:stä esittelivät tuloksia Skypen välityksellä. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan korjauksia raportissa mainittujen korjausehdotusten pohjalta.
193
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 päätetti jälleen laittaa Honkamaan leirikeskus myyntiin. Kirkkovaltuuston päätökseen liitettiin ponsi, jossa rakennusten ympäröivää määräalaa pienennetään.
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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.

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 §
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Ilmoitus Honkamaan leirikeskusta koskevista tarjouspyynnöistä julkaistiin Pohjolan
Sanomissa 1.4.2017 ja Kirkkolaiva-lehdessä 12.4.2017.

Talouspäällikön esitys:
Todetaan jätetyt tarjoukset ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
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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.
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.

KV 25.9.2017 / 37 §
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Kirkkovaltuuston päätös:
Puheenjohtaja totesi, että esityksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö ja
se on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Eeva Lääkkö esitti Marja Kaakon kannattamana, että tarjousta ei hyväksytä.
Sirpa Uusitalo poistui kokouksesta klo 19:04. Sirpa Uusitalo palasi kokoukseen klo
19:05.
Vilkkaan keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi avointa nimenhuutoa. Ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, vastaavat jaa. Ne jotka kannattavat Eeva Lääkön esitystä, vastaavat ei. Suoritettiin äänestys.
jaa
Aaltonen, Paula
Aho, Ari
Appelgrén, Marjo
Hannunen, Jarkko
Heusala, Juhani
Joutsenvaara, Vesa
Jääskö, Irja-Liisa
Kaakko, Marja
Kerimaa, Jukka
Kuusela, Sakari
Lampela, Ritva
Lepojärvi Sakari
Lääkkö, Eeva
Nikurautio, Jukka
Nurmi, Marjo
Rimpisalo, Risto
Saariniemi, Jarmo
Saastamoinen, Pirkko
Sassi, Salla
Uusitalo, Sirpa
Uusitalo, Teemu
Vapa, Marko
Varonen, Leena

ei

tyhjiä

poissa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Varajäsenet
Kerttu Heikkinen
Tauno Häkkinen
9

1
1
9

0

7

Kirkkoneuvoston esitys ei saanut äänestyksessä määräenemmistöä, joten tarjousta ei
hyväksytty.
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KN 23.10.2017 / 177 §
Seurakunnalla ei ole käyttöä Honkamaan leirikeskukselle ja siitä luopuminen olisi
seurakunnan edun mukaista.
Talouspäällikön esitys:
Laitetaan Honkamaan leirikeskus uudelleen myyntiin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin laittaa Honkamaan leirikeskus uudelleen myyntiin. Tarjousajaksi päätettiin
2 viikkoa.
KN 27.11.2017 / 193 §
Ilmoitus Honkamaan leirikeskuksen myymisestä julkaistiin Keminmaan seurakunnan
nettisivuilla 26.10.2017. Lisäksi ilmoitus julkaistiin Lapin Kansassa ja Kalevassa
28.10.2017. Määräaikaan 9.11.2017 klo 12:00 ei saapunut yhtään tarjousta.
Määräajan päättymisen jälkeen Kari Tanninen ilmoitti olevansa kiinnostunut Honkamaan leirikeskuksesta, mutta eri kaupan ehdoilla kuin mitä ilmoituksessa on ollut.
Hänen 20.11.2017 jättämänsä tarjous on esityslistan liitteenä. Kari Tanninen tulee kokoukseen neuvottelemaan kaupan sisällöstä sekä esittelemään suunnitelmiaan.
Talouspäällikön esitys:
Keskustellaan Honkamaan leirikeskusta koskevista jatkotoimenpiteistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin, että talouspäällikkö on esityslistan lähettämisen jälkeen perunut Kari Tannisen osallistumisen kokoukseen myös SF-Caravan Etelä- Lappi ry:n jätettyä oman tarjouksensa määräajan jälkeen. Päätettiin yksimielisesti hylätä määräajan jälkeen jätetyt
tarjoukset ja jättää asia pöydälle.

194
Talousarvio
KN 27.11.2017 / 193 §
Talousarvioesitys on kirkkoneuvoston esityslistan liitteenä ja kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä
Talouspäällikön viran johtosääntö 4 §
Talouspäällikön tehtävänä on … 7. laatia ehdotus talousarvioksi ja veroprosentiksi sekä osallistua toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen;
***
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Taloussääntö:

II Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
3§
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen
Seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toimintaja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion.
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen määräyksiä
sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita.
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.
Laadittavan talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden
talousarvioon.

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma KJ 15:1-6.
Kirkkohallituksen ohjeet talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnittelun tekemiseen, kirkkohallituksen (myöhemmin Kkh) yleiskirje 20/2002 sekä kustannusten kohdentamiseen, Kkh
yleiskirje 44/2002.

4§
Talousarvion sitovuus
Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.
Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset hallintoelimet ja
viranhaltijat) vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty
tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen
huomatessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan
kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio.
Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto päättää, millä sitovuustasolla kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. Kirkkovaltuusto päättää, millä pääluokka-,
tehtäväalue- taikka muulla tasolla talousarvio on sitova brutto-, millä nettoperiaatteen mukaan. Kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvosto voivat antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.
Sitovuustaso voidaan määrätä esimerkiksi siten, että kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle tehtäväalueittain toimintakatteesta ja johtokunnat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain erikseen menoista ja tuloista.
Hallintoelimen käyttöön erittelemättömänä varattua määrärahaa voidaan käyttää asianomaisen hallintoelimen
päätöksellä käsittelemättä asiaa uudelleen kirkkovaltuustossa. Esimerkiksi jos määräraha on myönnetty kirkkoneuvoston käyttöön erittelemättömänä, sitä ei tarvitse erikseen käsitellä kirkkovaltuustossa, kun sitä käytetään.

***
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Johtokunnilla ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus tehdä ehdotuksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Palkkojen yms. osalta valmistelu on hoidettu taloustoimistossa.
Talouspäällikkö on laatinut ehdotuksen talousarvioksi ja osallistunut toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun. Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion
esittämistavassa on noudatettu Kirkkohallituksen vuotta 2017 varten antamia ohjeita.
Ehdotus sisältää suunnitelmavuodet 2018 – 2019 (ei sitova).
Talouspäällikön esitys:
Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2018
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
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195
Vuoden 2017 vapaaehtoisvarojen ja talousarviovarojen jako lähetysjärjestöille
Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta on päättänyt esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että talousarvioavustukset ja vapaaehtoiset varat jaetaan vuonna 2017 seuraavalla tavalla lähetysjärjestöille:
Nimikkolähettisopimukset
2017
Taloudellinen
tavoite

Talousarviosta

Sanansaattajat

2000

1500,00

SLS
SEKL
SEKL
SLEY
Kylväjä
YHTEENSÄ

8000
7000
15000
1500
10000
43500

8000,00
6000,00
11000,00
1500,00
7650,00
35650,00

Lähetysjärjestö

Vapaaehtoisvaroista Solmittu
500
22.12.2010 Intia
AKHA & AAT, Laos ja
28.11.2016 Thaimaa
1000
8.2.2000 Etu-Aasia
4000
14.4.2014 Inkerin kirkon työ
1.1.2014 Kenia, päättyy 2017
2350
19.3.2012 Kaukasia
7850

lisäksi Lapin seurakuntien tuki Murmanskin
seurakunnalle
Murmanskin seurakunta
0,25€/ jäsen
YHTEENSÄ:

1688
9538

45188,00

Vuoden 2017 sekä talousarviossa annetut avustukset 35.650 euroa maksetaan yllä olevan erittelyn mukaisesti ja vapaaehtoiset varat tilitetään täydentämään taloudellisen
tuen määrään siten, että mikäli varoja ei kerry riittävästi, tavoitteet taloudellisesta tuesta jää täyttymättä SEKL ja Sanansaattajat/Intia.
Kirkkoherran esitys:
Jaetaan vuonna 2017 vapaaehtoisvarat ja talousarviovarat lähetysjärjestöille lähetys- ja
evankelioimistyön johtokunnan esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vuoden 2018 vapaaehtoisvarojen ja talousarviovarojen jako lähetysjärjestöille
Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta on päättänyt esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että talousarvioavustukset ja vapaaehtoiset varat jaetaan vuonna 2018 seuraavalla tavalla lähetysjärjestöille:
Nimikkolähettisopimukset 2018

Lähetysjärjestö

Taloudellinen
tavoite
Talousarviosta Vapaaehtoisvaroista

Sanansaattajat
SLS

2000
8000

1500
7300

500
700

SEKL
SEKL

7000
15000

4500
12500

2500
2500

Kylväjä
Murmanskin
srk
YHTEENSÄ

10000

7500

2500

1700
43700

1700
35000

8 700 €

Solmittu
22.12.2010 Intia
19.3.2012 AKHA & AAT, Laos ja Thaimaa
8.2.2000 Etu-Aasia
14.4.2014 Inkerin kirkon työ
28.11.2016 Kaukasia

Kirkkoherran esitys:
Jaetaan vuonna 2018 vapaaehtoisvarat ja talousarviovarat lähetysjärjestöille lähetys- ja
evankelioimistyön johtokunnan esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

197
Työterveyshuolto
Keminmaan seurakunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt työterveyshuollon palveluntarjoajan vaihtamista. Yhteistyötoimikunnassa on todettu, että työterveyshuollon
palvelun parantaminen olisi toivottavaa, sillä työntekijät ovat joutuneet käymään useita kertoja samojen asioiden takia työterveyshuollossa ja jatkotutkimuksiin pääsy on ollut hankalaa. Lisäksi pidemmät aukioloajat palvelevat paremmin myös ilta-ja viikonlopputyötä tekeviä.
Tarjoukset on pyydetty Mehiläisestä ja Terveystalosta. Annetut tarjoukset sekä työterveyshuollon nykyinen hinnasto ovat esityslistan liitteenä.
Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään Terveystalon tarjous työterveyspalveluista ja irtisanotaan sopimus työterveyspalveluista aiemman palveluntarjoajan kanssa. Valitaan palvelutasoksi Terveystalo Sopiva.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti jatkaa nykyistä sopimusta.
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Maulan seurakuntatalo
Seurakunnan tulee saada talous tasapainoon, mikä edellyttää kiinteistöistä luopumista.
Seurakunnalla on kolme vähällä käytöllä olevaa kiinteistöä; Honkamaan leirikeskus,
uusi pappila ja Maulan seurakuntatalo. Honkamaan leirikeskuksesta ei toistaiseksi ole
saatu aikaan kauppoja, joten säästöjä tulisi hakea luopumalla muista kiinteistöistä.
Maulan seurakuntatalosta luopuminen olisi järkevää vähäisen käytön vuoksi.
Alla viime vuosien varaustilastot eri tiloista.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
9.11.2017

Lautiosaari Maula Seurakuntakeskus Vanha pappila Väentupa
272
34
178
139
36
287
14
175
128
100
265
49
146
106
107
367
23
140
186
108
330
48
158
167
89
308
51
187
201
108
308
44
123
399
92

Maulan seurakuntatalosta aiheutuvat kulut ovat viime vuosina olleet ilman palkkoja ja
henkilösivukuluja keskimäärin 13 000 €.
Maulan seurakuntatalosta luopuminen ei tarkoita, että toiminnasta kylällä oltaisiin
luopumassa, vaan seurakunta olisi edelleen halukas järjestämään siellä toimintaa
muissa tiloissa.
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvosto valtuutetaan valmistelemaan Maulan
seurakuntatalon myyntiä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti jättää asia jatkovalmisteluun.
199
Pellonvuokrasopimuksen jatkaminen
Maulan seurakuntatalon ympäristössä olevat pellot ovat olleet vuokralla Juha Ruonavaaralla 1.5.2012 alkaen. Vuokrasopimus on päättymässä 30.4.2018. Juha Ruonavaara
on pyytänyt vuokrasopimuksen jatkamista.
Vuokrasopimusesityksessä on huomioitu mahdollisuus purkaa vuokrasopimus, mikäli
seurakunta päättää luopua seurakuntatalosta.
Talouspäällikön esitys:
Vuorataan Maulan seurakuntatalon ympärillä olevat pellot Juha Ruonavaaralle seuraavin ehdoin:

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

12/17

17

Kirkkoneuvosto

PELLONVUOKRASOPIMUS
(jatkosopimus)
Vuokranantaja Keminmaan seurakunta, Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Vuokramies

Juha Ruonavaara, osoite

Vuokrauksen
kohde

Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylässä, Kivikko-tilalla, Maulan seurakuntatalon itä- ja länsipuolella olevat pellot, yhteispinta-alaltaan noin 2,5 hehtaaria
maanviljelystarkoituksiin seuraavin ehdoin.

1

Vuokra-aika on viisi vuotta alkaen 1.5.2018.

2

Vuokra on 180 euroa vuodessa, joka on maksettava vuosittain kesäkuun loppuun
mennessä.

3

Vuokramies on velvollinen viljelemään vuokramaata voimaperäisesti ja suorittamaan erityisesti maan vuotuisen muokkauksen huolellisesti. Tämän lisäksi
vuokramiehen on käytettävä maan lannoitukseen vuosittain tarpeellinen määrä
lannoitteita.

4

Vuokramies on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen aitauksesta, mikäli ne
ovat eläinten käytössä sekä pitämään sen ojat ja rummut asianmukaisessa kunnossa.

5

Viimeisenä vuokravuotena vuokramiehen on huolehdittava siitä, että alue jää
hyvään kuntoon.

6

Mikäli seurakunta myy tai vuokraa seurakuntatalon, seurakunnalla on oikeus
vuokrasopimuksen irtisanomiseen kesken vuokrakauden.

7

Vuokrasopimus voidaan puolin tai toisin irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomistilanteessa maksettu vuokra/maksamatta oleva vuokra palautetaan/peritään puolin tai toisin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

200
Vanhan kirkon rakennushistoriaselvitys
Museovirasto suosittelee rakennushistoriaselvityksen tekemistä ennen vanhan kirkon
restauroinnin aloittamista, koska kirkkoon ei vielä ole tehty suuria korjauksia. Rakennushistoriaselvityksen tavoitteena on luoda rakennuksesta hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen kaavoituksen tarpeisiin.
Rakennushistoriaselvitys olisi luontevaa tilata Livady Oy:ltä, sillä he tuntevat jo valmiiksi kohteen ja työ on osa vanhan kirkon remontin suunnittelua. Hinta-arvioksi he
ovat antaneet selvitykselle noin 30 000 €.
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Talouspäällikön esitys:
Tilataan Livady Oy:ltä rakennushistoriaselvitys osana vanhan kirkon remontin suunnittelua.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti pyytää Livady Oy:ltä sitova tarjous suunnitelmasta ja rakennushistoriaselvityksestä, ja laittaa kirkkoneuvoston postituslistalle asiasta sähköpostikysely päätettäväksi.
201
Kolehtisuunnitelma tammikuu 2018

ma 1.1. Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Syrjäytettyjen aseman parantamiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
https://suomenlahetysseura.force.com/seura-kuntapalvelut
la 6.1. Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura
ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut
su 7.1. 1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja
Kansan Raamattuseuran lapsityölle, erityisesti Perheen parhaaksi- hankkeeseen, jolla
tuetaan parisuhdetta, vanhemmuutta ja lapsen terveen identiteetin kasvamista. Kansan
Raamattuseuran Säätiö. Kansan Raamattuseuran Säätiö ry, PL 84, 08101 Lohja, FI73
2103 3800 0055 77.
su 14.1. 2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä
to 18.1. Kristittyjen ykseyden rukouspäivä
Rauhankasvatusta edistävän sekä rasismia vähentävän kouluvierailuohjelman toteutuksen jatka-minen ja kehittäminen Suomen kristillinen rauhanliike ry:n kautta. Suomen kristillinen rauhan-liike ry, FI95 8000 1201 6603 71.
pe 19.1. Pyhän Henrikin muistopäivä
Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri
Teologiselle koulutukselle maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
https://suomenlahetysseura.force.com/seura-kuntapalvelut
su 21.1. 3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen neuvoston kautta.
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744
03, viite 3010.
su 28.1. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki,
viite-numeroluettelo
Värien selitykset:
Punaisella hiippakunnan kolehdit, mustalla päivään sidotut ja sinisellä suositukset ja
vihreällä ajanjaksoon sidotut.
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään tammikuun 2018 kolehtisuunnitelma. Loppuvuoden kolehtisuunnitelma
käsitellään tammikuun kokouksessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
202
Eropyyntö lähetys- ja evankelioimistyön johtokunnan jäsenyydestä
Irja-Liisa Jääskö on pyytänyt eroa lähetys- ja evankelioimistyön johtokunnan jäsenyydestä 30.10.2017.

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että myönnetään Irja-Liisa Jääskölle pyynnöstä ero lähetys- ja evankelioimistyön jäsenyydestä ja valitaan hänen tilalleen uusi jäsen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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204
Toinen työnantajan edustaja yhteistyötoimikuntaan
KirVESTES liite 11:

Työsuojelupäällikkö ja luottamusmies ovat tehneet KiVESTESin mukaisen paikallisen sopimuksen, jonka mukaan yhteistyötoimikunnan jäsenmäärä on 4 henkilöä. Niistä 2 on työnantajan ja 2 työntekijöiden edustajia. Työsuojelupäällikkö (Anni Pesälä)
kuuluu yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajana.
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Talouspäällikön esitys:
Valitaan kirkkoherra toiseksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

205
Aloite omaishoitajien retkien muuttamisesta maksuttomaksi
KN 23.10.2017 / 180 §
Sirpa Uusitalo on tehnyt aloitteen, että Keminmaan seurakunnan järjestämät omaishoitajien/omaishoidettavien virkistyspäivät olisivat maksuttomia Keminmaan seurakunnan jäsenille.
Seurakunnan tulee huolehtia siitä, että kaikkia seurakuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti ja samanarvoisesti. Kaikilla työaloilla on siis oltava samat periaatteet.
Kirkkoherran esitys:
Retken järjestävä viranhaltija päättää jatkossakin retken/virkistyspäivän maksullisuudesta retkikohteen mukaan.
Kirkkoherra muutti esitystään keskustelun kuluessa siten, että omaishoitajien retket
ovat jatkossa maksuttomia ja ne kustannetaan Anni Leiviskän testamenttivaroista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 27.11.2017 / 205 §
Kirkkoherran esitys:
Tarkennetaan 23.10.2017 tehtyä päätöstä siten, että omaishoitajien lisäksi retket ovat
maksuttomia myös omaishoidettaville ja ne kustannetaan Anni Leiviskän testamenttivaroista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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206
Ilmoitusasiat
Viranhaltijapäätökset:

Talouspäällikön esitys:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
207
Muut asiat
Päätös:
Luottamustoimipalkkiot maksetaan Kipan aikataulun mukaisesti 20.12.2017.
Keskusteltiin esityslistan sähköiseen lähetykseen siirtymisestä.

208
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: 192, 205, 206, 207
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: 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Kirkkolaki 72 §:n 3 mom:n

Pöytäkirjan pykälät: 203

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
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Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Osoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: : 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204
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

