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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

Maanantaina 11.11.2019 klo 17.30 – 19.23

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jukka-Pekka Kerimaa
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Pirkko Saastamoinen
Varajäsenet
Vesa Inkilä (Jukka-Pekka Kerimaa)
Marja Kaakko (Risto Rimpisalo)
Virpi Kirkinen (Marjo Appelgrén)
Jukka Nikurautio (Ritva Lampela)
Marjo Nurmi (Eeva Lääkkö)
Maija-Liisa Ruonavaara (Pirkko Saastamoinen)
Jarmo Saariniemi (Ari Aho)
Jukka Viitala (Jukka Rainto)

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

läsnä

Muut
Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö
Rauno Ruonansuu

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri
§ 143. Arkkitehtitoimisto Ruonansuu, asiantuntija

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 14.11.2019

Jukka-Pekka Kerimaa

Jukka Nikurautio

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 28.10.-11.11.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 15.11.2019 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.11.2019
Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

11/2019

2

Kirkkoneuvosto

ALKUTOIMET

139
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Päätös:

140
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella. Avauksen jälkeen puheenjohtaja onnitteli kesäkuussa 50 vuotta täyttänyttä Jukka Raintoa ja ojensi hänelle kukkakimpun.

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 1.11.2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko141
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka-Pekka Kerimaan ja Jukka Nikuraution.

142
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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143
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu
KN 2.2.2019/ 30 §
2019 talousarvion investointiosaan on varattu 60 000 €:n määräraha uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun. Suunnittelu on tarkoitus tehdä tänä vuonna ja varsinaisen
peruskorjaus vuosina 2020 ja 2021 tai jopa mahdollisesti jaettuna vielä useampaan
vuoteen. Toteutuksen laajuus ja aikataulu riippuvat arvioiduista kustannuksista. Investointisuunnitelmassa on toteutukseen varattu 250 000 € vuodelle 2020 € ja 250 000 €
vuodelle 2021. Suunnitelmavuosien määrärahat eivät ole sitovia, vaan ne vahvistetaan
kunkin vuoden talousarviossa.
Talouspäällikkö, kirkkoherra, suntio Matti Halttunen ja Insinööritoimisto Rak-Tor
Oy:n Jorma Heininen ovat alustavasti kartoittaneet korjaustarpeita. Kartoitus on suhteellisen kattava ja kaikkia ei pystytä toteuttamaan taloudellisista syistä johtuen. Kartoituksessa tehtiin seuraavia havaintoja:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Havaintojen perusteella kartoitettiin toimenpiteitä
Ensisijaiset toimenpiteet:
- portaat uusitaan nykymääräykset täyttäviksi
- kirkon eteistilojen huonejärjestystä ja ulkonäköä muutetaan
- kirkkosalin seinät ja pilarit puhdistetaan noesta
- alttariseinän halkeamat korjataan ja seinä maalataan kauttaaltaan
- kirkkosalin katto, urkujen taustaseinä ja välipohjien alapinnan verhoukset maalataan vanhaa väriä vastaavalla
- yläpohjan eristys
 ohjeistus 45 – 50 cm (nyt 15 cm)
 suuri lämmönhukka
 kupolin eristys haastavaa
- peltikaton korjaus, niiltä osin kuin se on rikkoutunut
 lumiesteet tipahtaneet
- räystään korjaus rikkoutuneelta osalta
- yläpohjan tuuletuksen parantaminen
- ovien lukitusten uusiminen
Muuta korjattavaa ja toivottuja parannuksia:
- yläkerran wc-tilojen korjaus
- seurakuntasalin (yläkerrassa) ilmanvaihto
- lapsille paikka kirkkosaliin
- sakastin wc:n kunnostaminen
- valaisimien uusiminen ja kattokruunujen kunnosta
 valaistuksen ohjaus
- ulkovalaistuksen parantaminen
Esille on noussut myös ajatus lämmitysjärjestelmän muuttamisesta kaukolämmöstä
maalämpöön. Kyseessä olisi suhteellisen mittava ja kallis hanke. Sen vaikutuksia, kustannuksia ja tulevia kustannussäästöjä on tarkasteltava huolellisesti. Tarkasteluun tarvitaan asiantuntija-apua. Esim. Simon kirkossa toteutettu vastaava hanke oli kustannuksiltaan n. 160 000 €, johon oli saatu eu-avustusta n. 25 000 €.
Kirkkoneuvoston tulisi tässä vaiheessa määritellä pääkohdat korjauskohteista. Lisäksi
tulee päättää arkkitehtisuunnittelun kilpailuttamisesta. Arkkitehtisuunnittelun arvioitu
hinta ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kynnysarvo (suunnittelukilpailu 60 000
€). Se kuitenkin ylittää seurakunnan oman hankintaohjeen kilpailutusrajan: Yli 10 000
€ euron hankintapäätös on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vähintään kolmen (3)
tarjouksen perusteella. Samoin on hyvä päättää myös asiantuntijan käyttämisestä (valvoja) jo suunnitteluvaiheessa.
Kirkkoneuvoston tulee ottaa myös kantaa siihen, lähdetäänkö selvittämään maalämmön kustannuksia ja mahdollisia säästöjä lämmityksessä nykyiseen lämmitysmuotoon
verrattuna. Tärkeää on selvittää, missä ajassa investointikustannukset saadaan kuoletettua lämmityskuluissa. Em. asioiden selvittämistä varten taritaan LVI-suunnittelijaa.
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun otetaan korjauskohteet:

-

Vuosi 2020
portaiden uusiminen nykymääräysten mukaisiksi
eteistilojen huonejärjestyksen ja ulkonäön muuttaminen
kirkkosalin seinät ja pilarit puhdistetaan noesta
alttariseinän halkeamat korjataan ja seinä maalataan kauttaaltaan
kirkkosalin katto, urkujen taustaseinä ja välipohjien alapinnan verhoukset maalataan vanhaa väriä vastaavalla
valaisimien uusiminen ja kattokruunujen sähköistyksen kunnostus
ulkovalaistuksen parantaminen

-

Vuosi 2021
yläpohjan eristyksen parantaminen
vesikaton ja räystäiden korjaus
yläpohjan tuuletuksen parantaminen
selvitetään ulkorappauksen ja kunto korjaustarpeet

-

2. Arkkitehtisuunnittelusta pyydetään tarjoukset vuonna 2020 toteutettavista korjauskohteista:
- Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy, Kemi
- Arkture Oy, Matti Terho, Tornio
- Napapiirin suunnittelu Oy Napark, Matti Kallio, Rovaniemi
- Arkkitehtuuri- ja sis.tsto Tilaidea Oy, Pentti Laitinen, Tornio
Vuoden 2021 korjaustöiden suunnitteluun palataan lähempänä toteutusta.
3. Selvitetään maalämpösaneerauksen kustannukset ja takaisinmaksuaika. Selvitystyön tekemistä kysellään sopivalta LVI-suunnittelijalta, esim.
- LVI-nsinööritoimisto Kuukasjärvi Oy
- LVI-suunnittelu Pohjola Oy
- Kalottkonsult Oy
- Sweco Oy
4. Talouspäällikölle annetaan oikeus käyttää apuna Jorma Heinistä Raktor Oy:stä
hintaan 60 €/tunti.
5. Ovien lukitusten uusimisen toteutetaan erillisenä seurakuntatalon lukitusten uusimisen yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ennen asian käsittelyä talouspäällikkö kertoi, että esityksen 5. kohdan mukainen lukitusten uusiminen on jo tehty. Talouspäällikkö veti siten päätösesityksen kohdan 5.
pois.
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Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että:
1. yläpohjan eristyksen ja tuuletuksen tarve sekä vesikaton ja räystäiden kunto selvitetään. Selvityksen pohjalta tehdään suunnitelma tarvittavista korjaustöistä. Selvitys- ja
suunnittelutyötä varten pyydetään tarjoukset rakennesuunnittelijoilta.
2. pyydetään tarjoukset arkkitehtisuunnittelusta kaikkien korjauskohteiden osalta.
3. pyydetään lämmitysmuotojen vertailusta tarjoukset LVI-suunnittelijoilta. Vertailussa tulee olla vaihtoehtoina maalämpö, ilmalämpöpumput ja nykyinen lämmitysmuoto.
4. talouspäällikölle annetaan oikeus käyttää apuna Jorma Heinistä Raktor Oy:stä hintaan 60 €/tunti.
5. korjaustöiden ajankohdan ja järjestyksen päättää kirkkoneuvosto suunnitelmien
valmistuttua.
KN 1.4.2019/ 63 §
Arkkitehtisuunnittelusta on pyydetty tarjoukset seuraavilta:
Arkkitehtitoimisto Arkture Oy, Matti Terho
Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu
Tilaidea Oy, arkkitehtuuri- ja sisustustoimisto, Pentti Laitinen
Napark Oy, Matti Kallo

Keminmaan seurakunta
Rantatie 61
94400 Keminmaa

TARJOUSPYYNTÖ
15.3.2019

Keminmaan seurakunnan uuden kirkon saneerauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjouspyyntö
Tilaaja:

Keminmaan Seurakunta
Rantatie 61, 94400 Keminmaa

Hanke:

Uuden kirkon saneeraus

Pyydämme Teiltä tarjousta otsikon mukaisesta suunnittelutyöstä liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.
Hankkeen yleiskuvaus
Uusi kirkko sijaitsee osoitteessa Kirkkotie 1, 94400 Keminmaa.
Arkkitehti C.L. Engelin piirtämä Uusi kirkko on seurakunnan viides kirkko ja se on valmistunut vuonna
1827. Rakennustyön urakoi rakennusmestari Erik Korpp ja se valmistui neljässä vuodessa. Rahat kirkon rakentamiseen saatiin keisari Aleksanteri I:ltä, joka oli tuolloin kirkkoherrana toimineen Matias
Castér´in tuttu. Kemin kirkonmäellä seisoi Uuden kirkon valmistumisen aikana kolme kivikirkkoa: keskiaikainen Pyhän Mikaelin kirkko, 1700-luvun viimeisinä vuosina rakennettu "keskimmäinen kirkko", ja
Engelin piirtämä uusi, keltaiseksi rapattu kirkko.
Istumapaikkoja Uudessa kirkossa on noin 750. Urut ovat 29-äänikertaiset mekaaniset. Ne on valmistanut Urkurakentamo Tuomi vuonna 1975. Alttaritaulu on oululaisen J.G. Hedmanin maalaama "Jeesus
ristillä".
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Uudessa kirkossa on tarkoitus tehdä muutosta tai korjauksia seuraaviin kokonaisuuksiin:
- pääportaat, jotka on tarkoitus tehdä nykyiset määräykset täyttäviksi kunnioittaen kuitenkin vanhaa
ulkonäköä ja asentaa niihin lämmitys. Muutos alue koskee myös portin ympärillä olevia portaita.
- eteistilojen huonejärjestyksen muutos ja ulkonäön muuttaminen
- kirkkosalin maalauskorjaus
- kirkkosalin valaisinten uusimisen suunnittelua
- ulkovalaistuksen parantaminen
Suunnittelussa on tehtävä yhteistyötä museoviraston kanssa.
Tarjouksen laadinta
Tarjous tulee jättää tilaajalle viimeistään 22.3.2019 klo. 12.00. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes sopimus on syntynyt jonkun tarjouksen tehneen kanssa työn suorittamisesta kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.
Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjoukseen ei saa liittää ehtoja, mutta siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja asiakirjat. Tarjouksen tulee olla tilaajan tarjouslomakkeen mukainen.
Tilaaja ei ota huomioon vaihtoehtotarjouksia.
Tarjoajan on hyvä käydä kirkolla tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisesta
on sovittava valvoja Jorma Heinisen kanssa, p. 050 410 4210.
Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksen teon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessa mainita, mikäli haluaa tarjouksen tai sen
osan säilytettävän salaisena.
Aikataulu
Suunnittelutyö on tarkoitus tehdä v. 2019 aikana. Töille valitaan urakoitsija kevään 2020 aikana ja
varsinainen rakennustyö aloitetaan touko-kesäkuussa 2020.
Tarjousten käsittely
Tilaaja käsittelee tarjoukset maalis-huhtikuun aikana. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki
tarjoukset. Tilaaja valitsee joka halvimman tarjouksen tai muutoin itselleen sopivimman tarjouksen.
Valitun suunnittelijan kanssa tehdään kirjallinen konsulttisopimus.
Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat:
- tarjouspyyntö
- tarjouslomake
- vanhoja suunnitelmia 6 kpl
- valokuvia
Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan tarjoajille sähköisenä.
Tarjouksen antaminen
Tarjous tulee jättää kirjallisesti 22.3.2019 klo. 12.00 mennessä osoitteeseen Keminmaan seurakunta,
Rantatie 61, 94400 Keminmaa tai sähköpostilla osoitteeseen paivi.tervo@evl.fi. Tarjoajan on käytettävä tarjouksen antamiseen liitteenä olevaa tarjouslomaketta.
Lisätietoja antaa Päivi Tervo, p. 0406373001 tai Jorma Heininen, p. 0504104210
Keminmaassa 15.3.2019
Päivi Tervo, talouspäällikkö
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Hintatietojen julkisuus asianosaisjulkisuuden kannalta
Julkisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevassa 11 §:ssä säädetään, että asianosaisella
ei ole oikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän
liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta.
Julkisuuslain 11 §:n nojalla tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus
saada tieto toisen tarjoajan tarjouksen yksikköhinnoista, erillishinnoista, osahinnoista
ja alennusprosenteista, jos nämä tiedot ovat voineet vaikuttaa tietoja pyytäneen tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä silloin, jos
edellä mainitut hintatiedot ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Lähtökohtaisesti
tarjoajalla on tällöin oikeus saada kaikkien tarjousvertailussa mukana olleiden tarjoajien osalta vertailuun vaikuttaneet hintatiedot, jotta tarjoaja voi selvittää, onko hankintayksikkö vertaillut tarjouksia hintatietojen osalta oikein. Tarjoajalla on oikeus
saada myös itseään huonommin sijoittuneiden tarjoajien hintatiedot, jotta tarjoaja voi
varmistua, etteivät nämä voisi nousta hänen edelleen oikein suoritetussa tarjousvertailussa.
Talouspäällikön esitys:
Talouspäällikkö, kirkkoherra vs. ja valvoja Jorma Heininen avaavat tarjoukset ennen
kirkkoneuvoston kokousta. Yhteenveto tarjouksista ja esitys tuodaan kirkkoneuvoston
kokoukseen.
Ennen päätöksen tekoa talouspäällikkö kertoi, että tarjouksia oli jätetty kaksi. Molemmat tarjoukset on jätetty määräaikaan mennessä.
Tarjoukset avattiin 26.3.2019 ja avaamisessa olivat mukana talouspäällikkö Päivi Tervo, kirkkoherra vs. Ari Rautakoski ja valvoja Jorma Heininen.
Tarjouksen jättivät
Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu, tarjouksen kokonaishinta 9.672. €
Arkkitehtitoimisto Arkture Oy Tornia, tarjouksen kokonaishinta 21.700 €
Molemmilla tarjoajilla on riittävästi referenssejä vastaavista kohteista.
Talouspäällikkö esittää, että hyväksytään Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy:n
jättämä tarjous uuden kirkon saneerauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KN 11.11.2019/143 §
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu kirkkoneuvoston päätöksen
mukaisesti.
Kuukasjärvi Oy Insinööritoimisto on tehnyt kirkosta lämpökeskusvertailun. Tehtäväksi annettiin selvittää kannattavuusvertailu kaukolämmön ja mahdollisen uuden maalämpöjärjestelmän kesken. Kuukasjärvi antoi lausunnon:
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Koska lämmitysjärjestelmän muutokseen ei ole akuuttia tarvetta, niin tehdään kirkkoon ensin energiansäästöön vaikuttavat investoinnit. Oulun sähkönmyyntiä on jo
pyydetty tarkistamaan perusmaksua. Tarkistuksen perusteella perusmaksu pienenee
1.10.2019 lähtien 100 €:lla/kk. Myös kaukolämmönvaihtimen uusimista suositeltiin.
Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu on myös aloittanut suunnittelutyön. Museoviraston Satu Taivaskallio kävi Keminmaassa syyskuussa ja tutustui molempien kirkkojen
korjaukseen. Uuden kirkon osalta hänelle kerrottiin suunnitteluista toimenpiteistä:
portaiden korjaus, eteistilojen korjaus ja yläpohjan lisäeristys. Museoviraston kanta
portaiden materiaalin vaihtoon oli alustavasti varovaisen kielteinen. Suunnittelua on
kuitenkin jatkettu kirkkoneuvoston aiempien päätösten mukaisesti.
Valmiit suunnitelmat portaiden korjaamisesta, sisäpuolisista töistä ja yläpohjaan liittyvistä töistä tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn 25.11. ja kirkkovaltuustolle joulukuussa. Kirkkovaltuusto hyväksymät suunnitelmat menevät vielä lausunnolle museovirastoon ja kirkkohallitukseen.
Töiden toteutus on jaettava ainakin kahdelle vuodelle. Kirkkoneuvosto päättää myöhemmin toteutusjärjestyksestä.
Rauno Ruonansuu tulee kokoukseen esittelemään kolmiulotteista mallinnosta ulkoportaikon ja eteistilojen korjaussuunnitelmasta.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
- että toistaiseksi lämmitysjärjestelmän muutosta maalämmöksi ei toteuteta
- merkitään Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuun esittely tiedoksi ja annetaan tarpeellisia evästyksiä suunnitelmien jatkamiseen
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Päätös:
Rauno Ruonansuu Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuulta esitteli kirkkoneuvostolle
alustavia suunnitelmia portaiden ja eteistilojen korjauksesta.
Ennen päätöksen tekoa talouspäällikkö kertoi olleensa yhteydessä kirkkohallituksen
yliarkkitehti Kristiina Koskiahoon kirkon korjauksen suunnitelmista. Koskiaho kertoi,
että kirkkohallitus ei vahvista kirkon korjaussuunnitelmaa, jollei sille ole Museovirastolta myönteistä lausuntoa. Koskiaho kehotti seurakuntaa tekemään yhteistyötä suunnittelussa Museoviraston kanssa ja pyrkimään ratkaisuun, jonka Museovirasto hyväksyy. Kirkkohallituksen kanta huomioon ottaen, suunnitelmat eivät ehdi kirkkoneuvosto käsittelyyn 25.11. eikä kirkkovaltuuston käsittelyyn joulukuussa.
Kirkkoneuvosto päätti että:
1. toistaiseksi lämmitysjärjestelmän muutosta maalämmöksi ei toteuteta.
2. Museovirastolle esitellään Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuun tekemät
alustavat suunnitelmat portaiden ja eteistilojen korjauksesta ja suunnittelua
niiden osalta jatketaan Museoviraston kanssa neuvotellen.
3. kysytään museoviraston kantaa yläpohjaan ja kattoon liittyvistä töistä (eritys,
tuuletus, katon ja räystäiden korjaus).
4. pyritään toteuttamaan yläpohjan ja katon korjaustyöt kesällä 2020, mikäli saadaan Museovirastolta lupa.
5. pidetään kirkko käytössä normaalisti kesällä 2020.
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Koulutussuunnitelma 2020
Seurakunnan henkilöstökoulutuksen lähtökohtana on seurakunnan toiminnan mukanaan tuomat koulutustarpeet. Koulutuksen tarpeellisuutta suhteutetaan myös strategian
ja muiden pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman mukaan.
Henkilöstökoulutus on koulutusta, joka tukee seurakunnan toiminnan tavoitteellista
kehittämistä, parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, lisää työtyytyväisyyttä sekä
henkistä että hengellistä hyvinvointia.
Osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta suunnitelman teon jälkeen ja esimerkiksi
ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi suunnitelmassa on käytetty määrärahavarauksia, joiden osalta voidaan viranhaltijapäätöksillä koulutuksia ja mm. neuvottelupäiviä hyväksyä myöhemminkin.
Työntekijät velvoitetaan raportoimaan koulutuksen annista. Raportti voi olla kirjallinen tai suullinen raportti esimiehelle ja työtovereille, joita asia kiinnostaa.
Henkilöstö on esittänyt toiveensa vuoden 2020 koulutuksista.
Koulutussuunnitelma
Nimi
Henkilöstöryhmä/
tms. ryhmittely

Koulutus/Kehittämisen keinot

Ajankohta

Matkakustannukset

Muut kulut

500 €

424 € + soveltuvuustutkimus
500 €

Laura Kinnunen

Papisto

Kirjo I kirkon johtamiskoulutus

29-30.9.2020
19.-20.11.200

Ulla Sipola

Diakoniatyöntekijä

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus
(Oulu)

18.-20.2.2020

50 €

110 € +
majoitus 300 €

Ritva Torvinen

Diakoniatyöntekijä

Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivä
(Jyväskylä)

30.9.-1.10.2020

50 €

250 € +
täysihoito 40 €

Hanna Pietilä-Jones

Diakoniatyöntekijä

Henkilökohtaisesti ohjattu hiljaisuuden
retriitti (Perheniemen Opisto)

14.-17.5.2020

295 €

70 €

Anne Ojala

Toimistosihteeri

Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt (Jyväskylä)

8.-9.9.2020

300 €

250 € +
majoitus 80 €

Toimistotyön monialaistaminen ja
yhteistyön lisääntyminen (Jyväskylä)

24.-25.9.2020

300 €

250 € +
majoitus 200 €

Ei vielä tiedossa

300 €

350 € +
majoitus 250 €

Seppo Ojala

Seurakuntamestari

Suomen Hautaustoiminnan keskusliiton
koulutus

Marika Alajärvi

Lastenohjaaja

Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen
neuvottelupäivät (Hämeenlinna)

24.-25.9.2020

200 €

270 € +
majoitus 40 €

Matti Halttunen

Seurakuntamestari

Tehdään yhdessä messu (Järvenpää)

30.3.-1.4.2020 28.30.10.2020

450 €

240 € +
täysihoito 450 €

Virpi Huttunen

Nuorisotyönohjaaja

Hiippakunnan ajankohtaispäivät

150 €

150 €

Hannu Huttunen

Nuorisotyönohjaaja

Hiippakunnan ajankohtaispäivät

150 €

150 €
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Päivi Halonen-Prusila Toimistosihteeri

Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt (Jyväskylä)

8.-9.9.2020

300 €

250 € +
majoitus 80 €

Taina Väkeväinen

Lastenohjaaja

Varhaiskasvatuksen starttipäivät (Kalajoki)

6.-7.8.2020

100

120 € +
täysihoito 150 €

Marja Inkilä

Vahtimestari-siivooja varaus

500

Aila Tasala

Vahtimestari-siivooja varaus

500

Tero Ylönen

kanttori

varaus

500

Ari Rautakoski

vs. kirkkoherra

varaus

1000

Päivi Tervo

talouspäällikkö

varaus

1000

Arja Heikkinen

lähetyssihteeri

varaus

500

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä työntekijöiden koulutussuunnitelman vuodelle 2020 työntekijöiden
ehdotuksen mukaisena.
2. että hyväksyttyjen koulutusten osalta viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus
saada varsinainen palkkansa tai täysi korvaus menetetystä säännöllisen työajan
ansiosta. Lisäksi korvataan koulutuksesta aiheutuneet matkakustannukset yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, sekä majoittumiskustannukset
edullisimman majoitusvaihtoehdon mukaisesti.
3. valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön määrärahojen puitteissa hyväksymään vuoden aikana eteen tulevien eri työaloille suunnatut koulutukset (mm.
ajankohtaiskurssit ja neuvottelupäivät), joihin tarkoituksenmukaista osallistua.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

11/2019

13

Kirkkoneuvosto

145
Vanhan pappilan sisälämpötila
KN 3.6.2019/104 §
Vanhassa pappilassa työskenteleviltä on tullut palautetta rakennuksen sisälämpötilasta
talviaikaan. Lämpötila laski viime talvena alimmillaan + 15 asteeseen. Myös pääluottamusmies on ottanut puheeksi ajoittain sopimattomat työskentelyolosuhteet. Asiaa on
käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Rakennuksessa pidetään myös kerhoja lapsille ja
nuorille. Liian alas laskenut lämpötila on aiheuttanut ongelmia myös kerhoissa, varsinkin pienten lasten kerhoissa.
Ongelmaa on yritetty korjata ilmalämpöpumpulla ja irtopattereilla. Ilmalämpöpumpun
avulla on lapsille tarkoitetun kerhotilan lämpötila saatu nostettua n. +19 asteeseen.
Sekin on aika alhainen, kun joukossa on myös lattialla ryömiviä pikkulapsia. Lämpöpattereilla on saatu aina tilapäistä apua.
Talouspäällikön pyynnöstä Rak-Tor Oy:n Jorma Heininen on käynyt tutustumassa tilanteeseen ja arvoinut ongelman syyt sekä korjaustarpeet. Hänen alustavan arvionsa
mukaan lämpötila saadaan korjattua ylä- ja alapohjan eristystä parantamalla sekä ilmanvaihtoa korjaamalla. Jorma Heinisen raportti ja korjausehdotus tuodaan neuvoston
kokoukseen. Sen pohjalta tuodaan myös talouspäällikön esitys.
Pappilan pintaremonttiin on tälle vuodelle varattu 50 000 €. Tämä määräraha voidaan
käyttää joko osittain tai kokonaan pappilan lämpöremonttiin.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että vanhan pappilan sisälämpötilan korjaamiseksi laaditaan
suunnitelma ja kustannusarvio:
1. ylä- ja alapohjan eristyskyvyn parantamisesta
2. ilmanvaihtolaitteiston saneeraamisesta.
Suunnitelmat ja kustannusarvio tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, jolloin päätetään toteutuksesta ja aikataulusta.
Päätös:
Ennen päätöksen tekoa kirkkoneuvostolle esiteltiin Rak-Tor Oy:n raportti.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KN 11.11.2019/145 §
Kirkkoneuvoston aiemman päätöksen ja Rak-Tor Oy:n raportin mukaisesti Vanhan
pappilan sisälämpötilan korjaamiseksi on laadittu suunnitelmat ylä- ja alapohjan parantamisesta ja ilmanvaihtolaitteiston saneerauksesta lämmöntalteenottavaksi järjestelmäksi. Rakennuksen nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä huippuimurein muutetaan
koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmäksi lämmöntalteenotolla. Nykyiset
huippuimurit vesikatolla puretaan osittain. Nykyisiä päätelaitteita jää käyttöön, osa
nykyisistä päätelaitteista tuplataan. Osa nykyisistä kanavista puretaan ja osa jää käyttöön. Rakennukseen asennetaan 2 kpl tulo/poistoilmakoneita lämmöntalteenotolla.
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LVI –suunnitelman on laatinut Kuukasjärvi Oy Insinööritoimisto ja rakennesuunnitelmat Insinööritoimisto Rak-Tor Oy. Tarvittavat sähkösuunnitelmat on laatinut Martti
Rantamaa Rajaplan Oy:stä.
Esityslistan liitteenä nro 1 on rakennusurakan työselitys ja liitteenä nro 2 LVIAselostus.
Rakennukseen tehtiin myös asbesti- ja haitta-ainekartoitus vanhoista iv-hormeista ja
eristeistä. Kävi selville, että asbestia löytyy asunnon puolelta ja iv-putkista. Tämä tulee lisäämään kustannuksia.
Suunnitelmien pohjalta on pyydetty urakkatarjoukset siten, että seurakunnalla on oikeus jättää urakka tekemättä, mikäli tarjouksissa annetut urakkahinnat ovat liian korkeita. Näin saadaan selville suhteellisen tarkka kustannusarvio.
Rakennusurakasta on pyydetty tarjoukset:
Kotirakennus Rimpisalot Oy
Rakennusliike Ylisuvanto Oy
Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy
Rakennusliike IP-Heikkilä Oy
Rakennuspalvelu Ruottu Oy
Talonrakennus JP Mikkola Oy
OJS-Remontit
YH-Rakennus Oy

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

11/2019

15

Kirkkoneuvosto

LVI-urakasta on pyydetty tarjoukset:
Meri-Lapin LVI-työt Oy
Kemin LVI-asennus Oy
Airvision
LVI-Vanhatalo Oy
Vesipiste Oy

Hintatietojen julkisuus asianosaisjulkisuuden kannalta
Julkisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevassa 11 §:ssä säädetään, että asianosaisella
ei ole oikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän
liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta.
Julkisuuslain 11 §:n nojalla tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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saada tieto toisen tarjoajan tarjouksen yksikköhinnoista, erillishinnoista, osahinnoista
ja alennusprosenteista, jos nämä tiedot ovat voineet vaikuttaa tietoja pyytäneen tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä silloin, jos
edellä mainitut hintatiedot ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Lähtökohtaisesti
tarjoajalla on tällöin oikeus saada kaikkien tarjousvertailussa mukana olleiden tarjoajien osalta vertailuun vaikuttaneet hintatiedot, jotta tarjoaja voi selvittää, onko hankintayksikkö vertaillut tarjouksia hintatietojen osalta oikein. Tarjoajalla on oikeus
saada myös itseään huonommin sijoittuneiden tarjoajien hintatiedot, jotta tarjoaja voi
varmistua, etteivät nämä voisi nousta hänen edelleen oikein suoritetussa tarjousvertailussa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vanhan pappilan lämpöremontista laaditut suunnitelmat.
Talouspäällikkö, kirkkoherra vs. ja valvoja Jorma Heininen avaavat tarjoukset ennen
kirkkoneuvoston kokousta. Yhteenveto tarjouksista ja esitys tuodaan kirkkoneuvoston
kokoukseen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Risto Rimpisalo esitti, että suunnitelmia ei hyväksytä vaan palataan asiaan ensi keväänä, jolloin tehdään uudet suunnitelmat. Eeva Lääkkö kannatti
Risto Rimpisalon tekemää ehdotusta.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja seuraavaan
kokoukseen mennessä selvitään muita ratkaisuja pappilan sisälämpötilan korjaamiseksi. Kaikki kannattivat puheenjohtajan tekemää pöydällepanoesitystä.
Kirkkoneuvosto päätti siten jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamiseksi muista ratkaisuista sisälämpötilaan.
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Rippikoulusuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020
Kasvatuksen tiimi, nuorisotyöntekijät ja kasvatuksen työalasta vastaava vt. kappalainen, on laatinut suunnitelman vuoden 2020 rippikoulujen toteuttamiseksi.

RIPPIKOULUT 2019-2020
1. Talvipäivärippikoulu 2.-6.3.2020 Vanhassa pappilassa
Ripari-ilta 26.11.-19 klo 18-19.30 Vanhassa pappilassa.
Vanhempainilta 13.2.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.
Ennakkopäivä 15.2.-20 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.
Konfirmaatio 8.3.2020 klo 10 Keminmaan uusi kirkko.
Henkilömäärä: 14 rippikoululaista, isoset, ohjaajat
Tarjotaan ruoka.
Hinta 20 €
2. Kevätpäivärippikoulu 25.- 26.4. klo 9-15 ja ma-ke 27.-29.4. klo 15.30-18 Vanha
pappila
Ripari-ilta 28.11.-19 klo 18-19.30 Lautiosaaren seurakuntatalolla.
Vanhempainilta 20.2.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.
Ennakkopäivä 22.2.2020 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.
Konfirmaatio 3.5.2020 klo 10 Keminmaan uusi kirkko.
Henkilömäärä: 8 rippikoululaista, isoset, ohjaajat
Tarjotaan ruoka.
Hinta 20 €
3. Kesäleiri Oivangissa (Kuusamo) 1.-6.6.2020
Ripari-ilta 2.12.-19 klo 18-19.30 Vanhassa pappilassa.
Vanhempainilta 6.5.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.
Ennakkopäivä 16.5.2020 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.
Konfirmaatio 7.6.2020.
Henkilömäärä: 25 rippikoululaista, isoset, yövalvojat, ohjaajat
Hinta 80 €
4. Heinäleiri Oivangissa (Kuusamo) 6.-11.7.2020
Ripari-ilta 3.12.-19 klo 18-19.30 Vanhassa pappilassa.
Vanhempainilta 7.5.2020 klo 18 Seurakuntakeskus.
Ennakkopäivä 23.5.2020 klo 9-15 Vanhassa pappilassa.
Konfirmaatio 12.7.2020.
Henkilömäärä: 25 rippikoululaista, isoset, yövalvojat, ohjaajat
Hinta 80 €
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä suunnitelman esittelyn mukaisena ja vahvistaa rippikoulumaksut esittelyn mukaisesti.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

147
Muut asiat
1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään maanantaina 25.11.2019 klo 17.30.
Esityslistat lähetetään postin lakon vuoksi vain sähköpostitse. Paperiset esityslistat
jaetaan kokouksessa. Mikäli joku haluaa paperisen esityslistan ennen kokousta,
sen voi noutaa taloustoimistosta.
2. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 16.12.2019 klo 18.00
3. Käytöstä poistetuista urkupilleistä on kyselty Oulun seurakuntayhtymästä tarkoituksena käyttää niitä Oulunsalon kirkon urkujen rakentamiseen. Urkupillit voidaan
myydä sopivaksi katsotulla hinnalla, arviolta 2500 € - 3000 €.
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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:
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, 144, 145, 146

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, 144, 145, 146
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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