KEMINMAAN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

10/18

1

Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

Maanantai 19.11.2018 klo 17.45 – 19.40

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

puheenjohtaja, läsnä
läsnä
läsnä
varapuheenjohtaja, läsnä
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
Päivi Tervo, talouspäällikkö

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä
sihteeri, läsnä

Sanna Komulainen, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 22.11.2018

Sakari Lepojärvi

Eeva Lääkkö

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 5.-19.11.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon
23.11.2018 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.11.2018

Sanna Komulainen, kirkkoherra

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

10/18

2

Kirkkoneuvosto

ALKUTOIMET
136
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

137
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

Päätös:
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 30.
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 8.11.2018 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kirkkoneuvosto kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko138
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Lepojärven ja Eeva Lääkön.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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139
Lisätalousarvio 2018 investointeihin
KN 19.11.2018/139 §
Vuoden 2018 investointeihin on alkuperäisessä talousarviossa varattu yhteensä
452 000 €:
Talousarvion investointiosa
Talousarvio 2018
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti

50 000,00

Rännimaan palstan oston väliraha

52 000,00

Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti
Väentuvan huopakaton uusiminen ja huolto

100 000,00
50 000,00

Vanhan kirkon restaurointi

200 000,00

Yhteensä

452 000,00

Vanhan pappilan pintaremontin määräraha 50 000 € päätettiin siirtää käytettäväksi
seurakuntakeskuksen sisäilmaremonttiin (kirkkovaltuusto 14.5.2018 § 17). Alkuperäinen määräraha sisäilmaremonttiin oli 100 000 €, johon siis lisättiin 50 000 €. Tämäkään lisämääräraha ei riitä seurakuntakeskuksen sisäilmaremontin kustannuksien kattamiseen. Kustannukset tulevat olemaan kaikkineen n. 220 000 €.
Väentuvan huopakaton uusimiseen varattua määrärahaa ei ole käytetty, koska Väentuvan kokonaistilanteesta päätetään myöhemmin ensi vuonna (kirkkoneuvosto
10.9.2018).
Seurakuntakeskuksen katon uusimisen kustannukset ovat n. 50.000 € (talousarviovaraus 0 €). Kirkkoneuvosto on antanut luvan katon uusimiseen, mutta kustannukset on
silloin arvioitu huomattavasti alakanttiin. Seurakuntakeskukseen katon uusimiseen
tarvitaan investointimääräraha 50 000 €, joka pystytään kattamaan Väentuvan kattoremontista siirrettävällä määrärahalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokonaisuudessaan investointien talousarvio 2018 lisätalousarvion jälkeen näyttäisi
tältä:
TA 2018
Vanhan pappilan nuorisotilojen
pintaremontti

-50 000,00

Rännimaan palstan osto

-52 000,00

Lisätalousarvio
2018

TA 2018 lisätalousarvion
jälkeen

50 000,00

Toteuma
2018

0,00
-52 000,00

Maa-alueiden myynti

-170 095,97
118 986,00

Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti
Seurakuntakeskuksen katon uusiminen ja huolto
Väentuvan huopakaton uusiminen
ja huolto

-100 000,00

-120 000,00

-220 000,00

-169 120,07

0,00

-50 000,00

-50 000,00

-9 109,68

-50 000,00

50 000,00

0,00

Vanhan kirkon restaurointi

-200 000,00

Kokonaistulos

-452 000,00

-70 000,00

-200 000,00

-135 474,72

-522 000,00

-364 814,44

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättä esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarvion vuoden 2018 investointeihin:
Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti
Väentuvan katon uusiminen
Seurakuntakeskuksen katon uusiminen
YHTEENSÄ:

+ 70 000 €
- 50 000 €
+ 50 000 €
+ 70 000 €

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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140
Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
KN 19.11.2018/140§
Oheismateriaalina talousarvioesitys 2019
Talouspäällikön viran johtosääntö 4 §
Talouspäällikön tehtävänä on … 7. laatia ehdotus talousarvioksi ja veroprosentiksi sekä osallistua toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen;
***
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.

***
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 2019 – 2021 (ei sitova).
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Talouspäällikkö ja kirkkoherra esittelivät talousarvion ja toimintasuunnitelman neuvostolle.
Sirpa Uusitalo esitti, että käyttötalousosaan, lähetyksen –tulosyksikköön lisätään 2000
€ määräraha talousarvioavustuksena SEKL:n kautta tapahtuvalle Mordvan työlle.
Avustus lisätään myös toimintasuunnitelman sivulle 23. Sakari Kuusela kannatti Uusitalon esitystä.
Risto Rimpisalo esitti, että Mordvan työlle lisätään 1000 € määräraha talousarvioavustuksena. Leena Varonen kannatti Rimpisalon esitystä.
Talouspäällikkö veti tältä osin pois oman esityksenä, joka oli päätösesityksenä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi kannatettua esitystä koskien SEKL:n kautta
tapahtuvaa Mordvan talousarvioavustusta: Uusitalon esitys 2000 € talousarvioavustus
ja Rimpisalon esitys 1000 € talousarvioavustus. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on
äänestettävä.
Suoritetussa äänestyksessä Uusitalon esitys sai 6 ääntä (Sirpa Uusitalo, Juhani Heusala, Sakari Kuusela, Ritva Lampela, Sakari Lepojärvi ja Eeva Lääkkö) ja Rimpisalon
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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esitys sai 3 ääntä (Risto Rimpisalo, Leena Varonen ja Sanna Komulainen). Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena talousarvioesitykseen lisätään Lähetyksen tulosalueelle 2000 € määräraha Mordvan työlle. Avustus lisätään myös toimintasuunnitelman sivulle 23.
Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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141
Eron myöntäminen seurakunnan luottamustehtävistä Teemu Uusitalolle
KN 19.11.2018/141 §
Teemu Uusitalo on pyytänyt kirjeellään 10.9.2018 eroa seurakunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Teemu Uustalo on kirkkovaltuuston varsinainen jäsen (kausi 2015-2018), kirkkoneuvoston varajäsen (kausi 2017-2018), diakoniatyön johtokunnan jäsen (kausi 2017 –
2018) ja kasvatuksen johtokunnan jäsen (kausi 2017 – 2018).
KJ 7:2,1
Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä
olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Teemu Uusitalolle myönnetään ero kirkkoneuvoston varajäsenyydestä, diakoniatyönjohtokunnan jäsenyydestä ja kasvatuksen johtokunnan jäsenyydestä.
2. Valita Teemu Uusitalon tilalle kirkkoneuvoston varajäsenen (Leena Varosen varajäsen), diakoniatyön johtokunnan jäsenen ja kasvatuksen johtokunnan jäsenen.
3. Teemu Uusitalo on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja kutsua hänen tilalleen Ehdokaslistan III ensimmäisen varajäsenen (Marko Vapa).
Kirkkoneuvoston päätös:
Sirpa Uusitalo poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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142
Uusi pappila
Kirkkovaltuuston käsittely 14.11.2016
KN 11.7.2016/124
Nyt kun uusi pappila tyhjenee, on seurakunnalla mahdollisuus miettiä rakennuksen tulevaa käyttöä.
Rakennus on kooltaan varsin suuri, 425 m² ja siinä on huonetiloja seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

10/18

10

Kirkkoneuvosto

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

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

Asia käynnistyminen edellyttää rakennuksen ja rakennuspaikan arvioinnilla, kun
on päätetty, vuokrattavan tai myytävän rakennuspaikan suuruudesta tai kirkkovaltuusto päättää rakennuksen purkamisesta.
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunta tarjoaa lehti-ilmoituksella myytäväksi
uuden pappilan nykyisessä kunnossaan ja rakennusta varten vuokrataan 2000 m²:n
suuruinen määräala 50 – 60 vuodeksi. Pyydetään rakennuksen myyntiä varten hinta-arvio sekä määräalasta arvio vuokran määrittelemiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Sakari Kuusela poistui kokouksesta klo 19:10. Päätettiin yksimielisesti esittää talouspäällikön esityksestä poiketen kirkkovaltuustolle, että uusi pappila puretaan.
Sakari Kuusela palasi kokoukseen klo 19:15.
KV 14.11.2016/24
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätettiin jättää asia yksimielisesti pöydälle ja palauttaa se kirkkoneuvoston uuteen
valmisteluun.
***
KN 27.2.2017
Uuden pappilan vuokraamista syksyyn 2017 asti on myös tiedusteltu sijoituslasten leiritoimintaan.
Olosuhteet edellisen käsittelyn jälkeen eivät ole muuttuneet. Rakennus on ollut tyhjillään koko talven. Seurakunta ei sitä tarvitse.
Jos Uuden pappilan noin yhden hehtaarin tontti halutaan säilyttää seurakunnan omistuksessa, ainoa vaihto on rakennuksen purkaminen, koska seurakunta ei rakennusta
tarvitse, eikä sitä taloudellisessa mielessä kannata vuokrakäyttöön ryhtyä kunnostamaan. Tyhjillään sitä ei myöskään kannata pitää. Jos rakennus halutaan myydä, on siihen liitettävä koko tontti rantaan asti, jotta se ostajia kiinnostaa. Myyminen edellyttää
lisäksi kaavamuutosta. Nykyisessä asemakaavassa alueen kaavamerkintä on YK
(Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue).
Talouspäällikön esitys:
Esittelyssä mainittujen syiden perusteella esittää kirkkovaltuustolle uudelleen, että uusi pappila puretaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Talouspäällikkö muutti esitystään keskustelun kuluessa siten, että käynnistetään valmistelut koko tontin kaavamuutokselle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 15.10.2018/130 §
Kaavamuutos on pantu vireille Keminmaan kunnan ja Keminmaan seurakunnan välisellä sopimuksella 7.9.2018. Kaavamuutoksesta tulee aiheutumaan seurakunnalle kuluja n. 5000 €. Kunnalta saadun tiedon mukaan kaavamuutos ei ole toistaiseksi edennyt.
Rakennuksen käytön suhteen tilanne on muuttunut oleellisesti edellisen käsittelyn jälkeen. Kunnan irtisanottua Suntionkulman vuokrasopimuksen, diakoniatyön toimitilat
on siirretty uuden pappilan asuntoon. Lähetyskirppis on siirretty Väentuvalta uuden
pappilan kerhotilaan. Koko rakennus on siten seurakunnan toiminnan käytössä. Toiminta rakennuksessa on vilkasta ja se on koettu suhteellisen hyväksi toimitilaksi.
Ottaen huomioon muuttuneen tilanteen, kaavamuutoshanketta on turha jatkaa. Siitä
aiheutuu seurakunnalle turhia kustannuksia. Kiinteistöä tarvitaan omaan käyttöön.
Tontti on sijainniltaan erinomainen ottaen huomioon seurakunnan muut kiinteistöt ja
toiminnan. Rakennukselle pitää jossain vaiheessa tehdä kuntokartoitus ja kartoituksen
osoittama peruskorjaus.
Mikäli kaavamuutosprosessi keskeytetään nyt, siitä ei tule seurakunnalle kustannuksia.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että uuden pappilan tontin vireillä oleva kaavamuutos keskeytetään. Uusi pappila pidetään toistaiseksi seurakunnan toiminnan käytössä.
Päätös:
Sirpa Uusitalo esitti, että kaavamuutosta ei keskeytetä. Sirpa Uusitalon esitystä ei
kannatettu.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Sirpa Uusitalo jätti eriävän mielipiteen merkittäväksi pöytäkirjaan.
KN 19.11.2018/142 §
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa edellisen kokouksen 15.10.2018 päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Nimikkolähettisopimus Keminmaan seurakunta/Suomen Ev.lut. Kansanlähetys/Mordva
LÄHETYS- JA EVANKELIOMISTYÖN JOHTOKUNTA 12.6.2018/§ 4
Ohessa kopio v 1991 tehdystä sopimuksesta:
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Sopimus on ollut voimassa lähes 27 vuotta ja viime vuosina tietoa kohteesta ole tullut
seurakuntaamme.
Lähetyssihteerin päätösehdotus:
Ehdotan, että johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Keminmaan seurakunnan ja
Kansanlähetyksen kanssa tehty nimikkokenttäsopimus irtisanotaan.
Päätös:
Lähetyssihteerin päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
KN 19.11.2018/143 §
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lähetys- ja evankelioimistyönjohtokunnan esityksen mukaisesti irtisanoa Keminmaan seurakunnan ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen välisen
nimikkolähettisopimuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ennen päätöksen tekoa kirkkoherra lisäsi päätösesitykseen: Uusi sopimus valmistellaan hyväksyttäväksi tammikuussa 2019.
Kirkkoneuvoston hyväksyi päätösesityksen kirkkoherran tekemällä lisäyksellä.
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Kirkkoneuvosto 2019-2020
KN 19.1.2018/§ 142
KL 10:2. Jäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajan on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtaja ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
1 luku
Kokoonpano

1§
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.
KL 10:2,1
2§
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
***
KL 10:2, 2-3
3§
Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
***
KL 25:10a. Naisten ja miesten edustus toimielimessä. Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
***
Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (Harjula Prättilä 2004, s. 211).
3. Säännöksen 40 prosentin vähimmäisvaatimuksesta ei voida poiketa pyöristämällä
alaspäin, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että uusi kirkkovaltuusto suorittaa
kirkkoneuvoston 2019 – 2020 jäsenten ja varajäsenten vaalin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Lähetys- ja evankelioimistyö johtokunta 2019 - 2020
KN 19.11.2018/§ 143
Johtokunnan johtosääntö 4 § Kokoonpano Johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston
alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa puheenjohtajan ja 8 muuta jäsentä sekä 4 varajäsentä. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
***
KL 25:10a. Naisten ja miesten edustus toimielimessä. Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
***
Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (Harjula Prättilä 2004, s. 211).
3. Säännöksen 40 prosentin vähimmäisvaatimuksesta ei voida poiketa pyöristämällä
alaspäin, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että uusi kirkkovaltuusto valitsee
lähetys- ja evankelioimistyön johtokuntaan puheenjohtajan ja 6 muuta jäsentä sekä 2
varajäsentä vuosiksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Diakoniatyön johtokunta 2019 - 2020
KN 19.11.2018/§ 144
Johtokunnan johtosääntö 4 § Kokoonpano Johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston
alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa puheenjohtajan ja 4 muuta jäsentä sekä 2 varajäsentä. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
***
KL 25:10a. Naisten ja miesten edustus toimielimessä. Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
***
Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (Harjula Prättilä 2004, s. 211).
3. Säännöksen 40 prosentin vähimmäisvaatimuksesta ei voida poiketa pyöristämällä
alaspäin, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että uusi kirkkovaltuusto valitsee
diakoniayön johtokuntaan puheenjohtajan ja 4 muuta jäsentä sekä 2 varajäsentä vuosiksi 2019 - 2020
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Kasvatuksen johtokunta 2019 - 2020
KN 19.11.2018/§ 145
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että uusi kirkkovaltuusto valitsee
kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan, kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä vuosiksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Kolehtisuunnitelma 2019
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2018

19.9.2018

VUODEN 2019 KIRKKOKOLEHDIT
Kirkkohallitus on tänään kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden
2019 aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
ti 1.1.
Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 6.1.
Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Vammaisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 13.1.
1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja
Pisara-suurleirin kansainvälisen alaleirin Barentsin alueelta
tulevien osallistujien ja vapaaehtoisten tukemiseen.
su 20.1.
2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite
3010.
su 27.1.
3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki,
viitenumeroluettelo
su 3.2.
Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Yhdenvertainen oikeus koulutukseen. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067
75.
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su 10.2.
5. sunnuntai loppiaisesta
Kahdenlainen kylvö
Nuorten päihteettömyyttä tukeviin tapahtumiin ja tempauksiin Sininauhasäätiön kautta. Sininauhasäätiö sr, Mäkelänkatu 50, 00510 Helsinki, FI12 5789 5420 0142 48.
su 17.2.
3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja Afrikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188,
01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa:
https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
su 24.2.
2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö
Rauhankasvatusta edistävien ja rasismia vähentävien kouluvierailuohjelmien ja yleisötapahtumien järjestämiseen Suomen kristillisen rauhanliikkeen kautta. Suomen kristillinen rauhanliike ry – Finlands kristliga fredsrörelse rf, c/o Viikari, Kiesitie 4 E 5,
07930 Pernaja,
FI95 8000 1201 6603 71.
su 3.3.
Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ke 6.3.
Tuhkakeskiviikko
Katumus ja paasto
Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 10.3.
1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 17.3.
2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlukumateriaalien sekä muun raamattutyön kautta. Raamatunlukijain
Liitto ry, Keskikatu 12 A 6, 45100 Kouvola, FI25 1579 3000 1327 72.
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su 24.3.
Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön käytettäväksi Senegalissa kirkon rakentamiseen Fatickissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen.
Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 31.3.
4. paastonajan sunnuntai
Elämän leipä
Lasten ja nuorten työhön leiripedagogiikkaa ja digitalisaatiota yhdistävien menetelmien kehittämiseksi Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 203 20197.
su 7.4.
5. paastonajan sunnuntai
Kärsimyksen sunnuntai
Ihmiskaupan vastaiseen työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura
ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 14.4.
Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran
kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
ma 15.4.
Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa
Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut. kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston vuonna
2000 solmitun yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen Pipliaseuran kautta.
Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ti 16.4.
Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana
Tuomasmessujen ja muiden erityismessujen järjestämiseen Tuomasyhteisön kautta.
Tuomasyhteisö ry, Tehtaankatu 23, 00150 Helsinki, FI23 5541 2820 0124 00.
ke 17.4.
Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
to 18.4.
Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Terveydenhuoltoalan työntekijöille ja opiskelijoille suunnattujen tiedotus- ja seminaaritilaisuuksien järjestämiskustannuksiin eri puolilla Suomea. Tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä hoitohenkilöstön valmiuksia huomioida potilaan hengelliset tarpeet osaPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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na kokonaisvaltaista hoitoa. Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura ry, Mannerheimintie 104 B 52, 00250 Helsinki, FI35 8000 1970 1509 35.
pe 19.4.
Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa
Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr,
Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45.
la 20.4.
Pääsiäisyö
Kristus on voittanut kuoleman
Karatuskojen luterilaisen kirkon rakentamiseksi. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko,
PL 189, 53100 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 21.4.
Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Lukutaitoa naisille Afrikassa –ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16
vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 22.4.
2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Irakin ja Syyrian konflikteissa traumatisoituneiden lasten ja nuorten kuntoutukseen
Irakissa, Syyriassa ja Jordaniassa yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja järjestöjen
kanssa. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen, FI92 5720 2320 2102 75.
su 28.4.
1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Lähetystyön nimikkotyölle
su 5.5.
2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä Paimen
Toivoa naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Medialähetys
Sanansaattajien kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää,
FI78 5062 0320 1903 60.
su 12.5.
3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 19.5.
4. sunnuntai pääsiäisestä
Taivaan kansalaisena maailmassa
Evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
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su 26.5.
5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
to 30.5.
Helatorstai
Korotettu Herra
Kronstatin kristillisen alkoholistiparantolan toiminnan tukemiseksi. Inkerin evankelisluterilainen kirkko, PL 189, 53100 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 2.6.
6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Mordvan työlle, Mordvan seurakunnalle
su 9.6.
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 76636.
su 16.6.
Pyhän kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko
ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 204 20194.
la 22.6.
Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja
Seurakuntadiakonian tehostamiseen ja kehittämiseen vastaamaan asiakaskunnan
muuttuvia tarpeita Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52.
su 23.6.
2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 30.6.
3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 7.7.
4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lapin kirkkomusiikkipiirille
su 14.7.
5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry,
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52.
su 21.7.
Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon
tilalle. Ylivieskan seurakunta, Terveystie 11, 84100 Ylivieska, FI16 8000 1200 8620
28.
su 28.7.
7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja
tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten
kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävien kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18,
37801 Akaa, FI19 5780 3820 0907 43.
su 4.8.
Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 11.8.
9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Inkerin kirkon tukemiseen Venäjällä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä,
FI83 8000 1501 5451 08, viite 71000.
su 18.8.
10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Orpotyöhön Keniaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki,
FI13 8000 1500 7791 95.
su 25.8.
11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden maanmiestemme auttamiseksi Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki, FI69
1014 3000 2126 27.
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su 1.9.
12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma – ja materiaalituotantoon
sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 8.9.
13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Kulttuurienvälisten ja uskontodialogia mahdollistavien bibliodraamaryhmien järjestämiseen Suomessa. Suomen bibliodraamayhdistys ry, c/o Juola, Myllykallionrinne 2
A 1, 00200 Helsinki, FI07 8000 1771 0805 70.
su 15.9.
14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan
Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
su 22.9.
15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130
Helsinki, FI15 8000 1100 0602 28.
su 29.9.
Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta. Nuori
Kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite
202 20190.
su 6.10.
17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Oulun hiippakunnan toimintaan diakonia- ja lähetystyössä.
su 13.10.
18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Lähetystyöhön seurakunnan nimeämän kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta.
su 20.10.
19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
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su 27.10.
20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon
kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000
0744 03, viite 3010.
la 2.11.
Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Kaikille avoimen monimuotoisen Raamatun opetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen Helsingin Raamattukoulusäätiön kautta. Helsingin Raamattukoulusäätiö, Töölönkatu 7 A 3, 00100 Helsinki, FI78 8000 1900 1347 85.
su 3.11.
21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Inkerin kirkon edustusto Suomessa,
PL 189, 53101 Lappeenranta
Tilinumero: FI90 5620 0910 0018 57.
Viesti: Murmanskin kirkon rakennus
su 10.11.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti
mm. Veritas Forum –tapahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO), Hämeentie 155 A 9, 00560
Helsinki, FI36 8000 1701 2961 14.
su 17.11.
Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nigeriassa. Suomen
Gideonit Gideoniterna i Finland ry. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07.
su 24.11.
Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja
turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta. Suomen Lähetyslentäjät ry – MAF Suomi, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, FI04 5724 1120
0933 25.
su 1.12.
1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
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Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
pe 6.12.
Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Sotiemme veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun
kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 8.12.
2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Seurakuntien musiikkityön tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. Suomen
Kirkkomusiikkiliitto ry, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, FI39 8000 1800 7433
70.
su 15.12.
3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Evankelioimistyöhön Japanissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83
8000 1501 5451 08, viite 73008.
su 22.12.
4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Suomen Raamattuopiston Säätiölle 80-juhlavuoden kolehti. Kolehti suunnataan uskosta vieraantuneiden tai sen ulkopuolella kasvaneiden tavoittamiseksi. Suomen Raamattuopiston Säätiö, Helsingintie 10, 20700 Kauniainen, FI73 5720 2320 1095 43.
ti 24.12.
Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon
Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen
Lähetysseuran kautta.
ti 24.12.
Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Lähetystyön nimikkotyölle
ke 25.12.
Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!
Mordvan työlle, Mordvan seurakunnalle
ke 25.12.
Joulupäivä
Sana tuli lihaksi
Lasten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura
ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
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to 26.12.
Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Kirkkomusiikin päivän 2019 järjestämiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta.
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, FI39 8000
1800 7433 70.
pe 27.12.
Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus
Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden tavoittamiseksi ja osallistamiseksi seurakuntaan
koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen
uudistus kirkossamme ry, Rauhankatu 28 as. 15, 20100 Turku, FI21 2047 1800 1225
24, viite 260196.
la 28.12.
Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena
Lähetystyön nimikkotyölle
su 29.12.
1. sunnuntai joulusta
Pyhä perhe
Kristillisten perhe- ja nuorisoleirien järjestämiseen Uukuniemen Lomakeskuksessa
Kristillisen Työväen Liiton kautta. Kristillisen Työväen Liitto ry, Kangasalantie 222,
37600 Valkeakoski, FI20 5680 0020 1665 06.
ti 31.12.
Uudenvuodenaatto (ilta)
Aikamme on Jumalan kädessä
Lapsi- ja perhetyöhön kotimaassa sekä Virossa Evankelisen lähetysyhdistyksen kautta. Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula, FI28 5114
0220 0343 69.

1. Päivään sidotut kolehdit (Suunnitelmassa mustalla)
2. Ajanjaksoon sidotut kolehdit (Suunnitelmassa vihreällä)
3. Tuomiokapitulin kolehdit (Suunnitelmassa punaisella)
4. Kolehtisuositukset, Kirkkohallituksen kolehtisuositukset (Suunnitelmassa sinisellä)
5. Violetilla värillä kirkkoherra esittää anomuksesta tulleelle kolehtia. Kirkkoherra
esittää, että lähetystyön nimikkotyölle tulevat kolehdit jaetaan talousarviossa olevien
varojen suhteessa kohteille.
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Yleisiä ohjeita
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Kirkkohallitus päätti vuoden 2018 tapaan myöskin vuodelle 2019, että suomenkieliset hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on
voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty
kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana
kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta ilmoitetaan
kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän
jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin
tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia,
joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on
luettavissa kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 Sakastin internetsivuilta.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota
siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on
olemassa kirkollisvero.
Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen kä-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

10/18

30

Kirkkoneuvosto

sittelyssä. Seurakunnan taloussääntö velvoittaa kirkkoneuvoston antamaan ohjeet ko.
varojen vastaanottamisesta. Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja eräät järjestöt
toimittavat seurakunnille viitenumeroluettelon tai pankkisiirtolomakkeet, joilla ko. kolehdit tilitetään, tai ilmoittavat kullekin kolehdille oman viitenumeron. On tärkeää, että kussakin tilityksessä käytetään oikeaa viitenumeroa.
Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille tilitetään kaikki
niille määrätyt kolehdit. Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille kerättäviä kolehteja
ei seurakunta itse saa tilittää keräysaiheeseen liittyville järjestöille.
Kolehdit tilitetään viivytyksettä saajan tilille. Jos tilitettävälle kolehdille ei ole viitenumeroa, pankkisiirron viestiksi on merkittävä kolehtipäivä, kolehdin käyttötarkoitus
ja seurakuntayhtymässä seurakunta, jossa kolehti on kannettu.
Tilintarkastajia kehotetaan kiinnittämään huomiota siihen, että kolehdit kannetaan
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin antamien määräysten ja seurakunnassa laaditun
kolehtisuunnitelman mukaisesti ja tilitetään määräyksiä noudattaen.
Saajien on ilmoitettava kolehdin tuotto kirkkohallitukselle 1.5.2020 mennessä.
KIRKKOHALLITUS
Tapio Luoma Jukka Keskitalo

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman 2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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149
Alex Ylinärän irtisanoutuminen määräaikaisesta seurakuntapastorin virasta
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 24.10.2018 päätös:

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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150
Määräaikainen seurakuntapastorin virka
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 24.10.2018 päätös:

Tuomiokapitulin päätöksensä mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin seurakuntapastorin
määräaikaisen viran täyttämiseksi ajalle 1.1.-30.9.2018. Hakuaika päättyy 9.11.2018.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa johtoryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat.
Haastattelu toteutetaan kirkkoneuvoston läsnäollessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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151
Muut asiat
1. Kirkkoherra ilmoitti, että 3.12.2018 pidetään viimeinen kirkkoneuvoston kokous
tällä kaudella.
2. Eeva Lääkkö toi terveiset lähetyskirppis Helmen vapaaehtoisilta työntekijöiltä. He
toivovat, että luottamushenkilöt vierailisivat kirppiksellä.
3. Tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Sanna Komulaiselle virkavapaata
11.3.2019-23.1.2020. Sijaisen haku on jo käynnistynyt ja hakuaika päättyy joulukuun alussa. Sijaisen valintaan palataan tammikuussa.
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152
Muutoksenhakuohje

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pöytäkirjan pykälät: 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150
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: 143, 148

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Postiosoite: PL 24, 94401 Keminmaa
Telekopio: 016-271686
Sähköposti: keminmaa©evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 143, 148
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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