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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

maanantai 18.12.2017 19:45 – 20:53

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
poissa
läsnä
läsnä, varapuheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

läsnä

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 22.12.2017

Sakari Kuusela

Ritva Lampela

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 11.-18.12.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 22.12.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 22.12.2017
Anni Pesälä, talouspäällikkö
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ALKUTOIMET

209
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

210
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 11.12.2017 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 ko211
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sakari Kuusela ja Ritva Lampela.
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212
Vanhan kirkon rakennushistoriaselvitys
KN 27.11.2017 / 200 §
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 €.
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.
KN 18.12.2017 / 212 §
Seurakunnilla on laissa säädetty velvollisuus huolehtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista.
Seurakunta saa valtionrahoitusta, jonka tarkoituksena on rahoittaa seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Tehtävien ratkaisujen perusteeksi on
oltava riittävät selvitykset.
Livady Oy:n tarjoukset rakennushistoriaselvityksestä (liite 2 ja 3) sekä vuoden 2018
arkkitehtisuunnittelun ja kunnostustöiden kustannusarvio (liite1) ovat liitteenä.
Edullisemmassa rakennushistoriaselvityksestä annetussa tarjouksessa (liite 3) on ehto,
että myös arkkitehtisuunnittelu ja kunnostustöiden restaurointimestarin työkokonaisuus tilataan Livady Oy:ltä.
Talouspäällikön esitys:
Toteutetaan vanhan kirkon arkkitehtisuunnittelu (sisältäen myös rakennushistoriaselvitys) ja restaurointimestarin työkokonaisuus Livadyn antaman kustannusarvion
(liite 1) mukaisesti siten, että kustannusarviossa mainitut tuntimäärät ja hinnat ovat
enimmäismääriä tilattavasta työstä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin, että toimijan on informoitava talouspäällikköä ja kirkkoneuvostoa kustannusarviossa pysymisestä hyväksymisen saamiseksi.
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213
Rakennusavustushakemus vanhan kirkon restaurointia varten
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2017
…
”Jakoperusteissa painotetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoa. Seurakuntien on huolehdittava arvorakennuksistaan.
Asiantuntijana tässä työssä toimii useimmiten Museovirasto. Suojelemattomien rakennusten ja toimitilojen ylläpitoon haettuja avustuksia arvioitaessa korostetaan puolestaan taloudellisuutta.
…
Valtion rahoituksesta jaettava avustus
Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Eräillä yhteiskunnallisilla tehtävillä tarkoitetaan laissa hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon
liittyviä, laeissa säädettyjä tehtäviä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla
rakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa lailla tai kirkkohallituksen päätöksellä suojeltuja rakennuksia.
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14
luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden
vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä suojellun kirkon
pihan käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkkopihan korjaus- ja konservointitöihin avustusta voidaan myöntää, jos kyseessä on suojelukohde.
…
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää Museovirastolta lausuntoa asiasta, kun avustushakemus
koskee suojeltua rakennusta.
…
Rakennusten korjaaminen ja muuttaminen sekä hankintalain noudattaminen edellyttävät, että seurakunnassa on riittävä asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntemusta. Avustushakemukseen on aina liitettävä tarpeelliset asiantuntijan
laatimat selvitykset ja suunnitelmat. Perusvaatimuksena on yleensä vähintään yksityiskohtaiset luonnospiirustukset, L2- tai pääpiirustustaso,
jolloin on mahdollista arvioida kustannuksia realistisesti. Avustushakemuksen perusteeksi voidaan hyväksyä myös kustannusarvio, joka on
laadittu perusteellisen hankesuunnitelman pohjalta. Kustannusarvio on
yleensä rakennuskohtainen. Suunnitelmien tasoa ja tarkkuutta voidaan
tapauskohtaisesti tarkentaa toteutussuunnitelmilla.
…
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Laskennallista avustusta myönnetään enintään 80 % kuluista silloinkin,
kun kaava tuottaa korkeamman avustusprosentin. Alle 10 %:n avustuksia ei myönnetä. Keskusrahaston rakennusavustusta ei myönnetä seurakunnille, joiden kirkollisveroprosentti on pienempi kuin 1,5 %.
Valtion rahoituksen piirin kuuluvien, suojeltuja kirkollisia rakennuksia
koskevien rakennusavustusten jaossa otetaan ensisijaisesti huomioon ne
seurakunnat, jotka laskentakaavan perusteella ovat oikeutettuja saamaan
avustusta.
…
Avustushakemuksen käsittelee seurakunnassa kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle osoitettuna kerran vuodessa. Hakuaika päättyy vuoden
lopussa.”
Talouspäällikön esitys:
Haetaan kirkkohallitukselta 200 000 euron rakennusavustusta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

214
Monitoimilaitteen kilpailutus
Seurakunnalla on tällä hetkellä vuokrasopimus monitoimilaitteesta Canoteam Oy:n
kanssa. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2018.
Muut Lapin it-alueen seurakunnat ovat jo olleet mukana aiemmassa kilpailutuksessa.
Kuntahankinnoilla on uusi kilpailutus valmisteilla.
Sopimuksen kohteena ovat monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut:
• Laitteet, ominaisuudet määritellään asiakastarpeen perusteella
• Laitteiden huolto- ja ylläpitopalvelut
• Tulostuksenhallintapalvelut, kilpailutuksen valmistelussa esiin tulevan
asiakastarpeen mukaan
• Muut asiantuntijapalvelut
Puitesopimukseen valitaan noin kolme sopimustoimittajaa, joiden kanssa tehdään
puitesopimus 4 vuodeksi. Asiakkaat voivat liittyä puitesopimukseen valintansa mukaisten palveluiden osalta.
Asiakas tekee toimittajan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen, jossa määritellään käytettävät palvelut.
Hyödyt
• Helppo liittyminen ilman omaa kilpailutusta
• Kilpailukykyiset hinnat volyymimäärän ansiosta
• Perusvalikoiman laite- ja palveluratkaisut erikokoisten asiakkaiden tarpeisiin
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•

Kattavat lisäpalvelut

Puitesopimukseen ei voi liittyä jälkikäteen.
Talouspäällikön esitys:
Keminmaan seurakunta lähtee mukaan kuntahankintojen järjestämään monitoimilaitteiden kilpailutukseen.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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215
Lausuntopyyntö seurakuntapastorin viran täyttämisestä
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. Jäsenmäärän 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.
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
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Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys sai kirkkovaltuustossa määräenemmistön ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 18.12.2017 / 215 § Seurakuntapastorin virka sekä sijaisuuden ja avoimen viran hoitaminen
Tuomiokapituli pyytää Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvostoa
a) antamaan lausunnon Keminmaan seurakunnan seurakuntapastorin määräaikaisen viran täyttämisestä sekä sen mahdollisista erityisistä tarpeista, sekä
b) ilmoittamaan tuomiokapitulille, täyttyvätkö rikosrekisteriotteen pyytämisen
ehdot kyseisen viran kohdalla.

Kirkkoherran esitys:
Ilmoitetaan tuomiokapitulille, että
a. seurakunnassa ei ole käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä, joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi. Seurakunnan erityistarpeena seurakuntapastorille on diakonian ja lähetyksen työalavastaavana toimiminen
b. hakijalta on syytä pyytää rikosrekisteriote, koska viranhaltija tehtäviin kuuluu pysyväisluonteisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen
kasvatusta/opetusta ja muuta työskentelyä henkikohtaisessa vuorovaikutuksessa
alaikäisen kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

216
Rippikoulut 2019
Tarjoukset vuoden 2019 rippikouluista on pyydetty seuraavista paikoista
Nuorisokeskus Oivanki, Kuusamo
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry, Tievatupa, Saariselkä
Pikku-Syöte, Pudasjärvi
Tarjoukset ovat esityslistan liitteenä.

Leirien ajankohdat ovat
2.-8.3.2019
3.-9.6.2019
9.-15.6.2019

Kirkkoherran esitys:
Järjestetään vuoden 2019 rippileirit seuraavasti:
2.-8.3.2019 Pikku-Syöte, Pudasjärvi
3.-9.6.2019 Nuorisokeskus Oivanki, Kuusamo
9.-15.6.2019 Nuorisokeskus Oivanki, Kuusamo
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

217
Hautausmaan talvikunnossapito
Aiemmin hautausmaanhoitaja on puhdistanut hautausmaalta lumet pääkäytäviltä traktorilla ja pikkukäytäviltä työnnettävällä lumilingolla. Lumilinkotyö on saattanut viedä
lumituiskun jälkeen 2 työpäivää. Seurakunta on nyt tilanteessa, jossa vaihtoehtona on
lopettaa pikkukäytävien puhdistaminen lumesta tai ostaa kyseinen palvelu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta (noin 60 € / h).
Kyselyjen ja kokemusten perusteella pikkukäytäviä ei puhdisteta lumesta muidenkaan
seurakuntien hautausmailla.
Talouspäällikön esitys:
Hautausmaalla lumet aurataan vain pääkäytäviltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti, että pikkukäytävät puhdistetaan lumesta vuosittain syksystä
vuoden vaihteeseen asti.
218
Muut asiat
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
218
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: 212, 213, 214, 215, 218
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: 216, 217

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: 216, 217
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

