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Kokoustiedot

Kokousaika

Maanantaina 25.11.2019 klo 17.30 – 21.08

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

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

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

Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Muut

Allekirjoitukset

Ritva Lampela, puheenjohtaja § 156

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 28.11.2019

Eeva Lääkkö

Jukka Viitala

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 11.-25.11.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 29.11.2019 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 29.11.2019
Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra
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ALKUTOIMET

149
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Päätös:

150
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

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

Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.

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 toimitettu sähköpostitse 15.11.2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Paperisen kokouskutsun ja esityslistan on saanut halutessaan hakea taloustoimistosta.

Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko151
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Lääkön ja Jukka Viitalan.

152
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa lisäasiana käsittelyyn: Lähetyssopimukset Suomen Lähetysseuran ja Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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153
Lisätalousarvio 2019 investointeihin
Vuoden 2019 investointeihin on talousarviossa varattu 260.000 €
Investointien toteutuminen 31.10.2019.
Talousarvio
2019
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremo

Toteuma 2019 Yli/ali

50 000,00

Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti
Vanhan kirkon restaurointi

100 000,00

Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä

50 000,00

Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu

60 000,00

0,00

50 000,00

0,0

-265,61

265,61

0,0

38 155,18

61 844,82 38,2
50 000,00

3 425,47

56 574,53

5,7

605,04

-605,04

0,0

Vanhan pappilan lämpöremontti
260 000,00

T-%

41 920,08

218 079,92 16,1

Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremonttia ja seurakuntatalon lukitusjärjestelmää
toteuttamista ei aloitettu, koska kävi selville, että vanhan pappilan sisälämpötila vaatii
kiireellisesti parantamista. Molempiin hankkeisiin varatut määrärahat (50.000 €) voidaan siirtää käytettäväksi vanhan pappilan sisäilmaremonttiin. Mikäli lämpöremonttia
ei toteuteta tai se toteutetaan vain pienemmässä mittakaavassa, määräraha jää luonnollisesti käyttämättä.
Vanhan pappilan pintaremonttia varten varataan uusi määräraha vuoden 2020 talousarvioon ja seurakuntatalon lukitusjärjestelmän uusiminen jätetään odottamaan tulevia
vuosia.
Kokonaisuudessaan investointiosan talousarvio 2019 lisätalousarvion jälkeen näyttäisi
tältä:
Talousarvio 2019
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremo

Ta 2019
lisätalousarvion
jälkeen

Lisätalousarvio
2019

50 000,00

-50 000,00

0,00

Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti
Vanhan kirkon restaurointi

Toteuma 2019
0,00
-265,61

100 000,00

Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä

50 000,00

Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu

60 000,00

Vanhan pappilan lämpöremontti
260 000,00

100 000,00
-50 000,00

38 155,18

0,00
60 000,00

3 425,47

100 000,00

100 000,00

605,04

0,00

260 000,00

41 920,08

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättä esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarvin vuoden 2019 investointeihin:
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti
- 50 000,00 €
Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä
- 50 000,00 €
Vahan pappilan lämpöremontti
+ 100 000,00 €
YHTEENSÄ
+0,00 €
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2021
Kirkkojärjestys 15 luku 3 §
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Taloussääntö 3 §
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sitovuustasosta
päättäminen
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja
tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.
Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan seurakunnan
verkkosivuilla.

Talouspäällikön viran johtosääntö 4 §
Talouspäällikön tehtävänä on
7. laatia ehdotus talousarvioksi ja veroprosentiksi sekä osallistua toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen

Esityslistan liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2020.
Johtokunnilla ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus tehdä ehdotuksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Palkkojen yms. osalta valmistelu on tehty taloustoimistossa.
Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion esittämistavassa on noudatettu
Kirkkohallituksen 2017 antamia ohjeita. Ehdotus sisältää suunnitelmavuodet 2021 –
2022, jotka eivät ole sitovia.
Talousarvioon 2020 on varattu 8.369 € jaettavaksi 1.1.2020 lähtien suorituslisinä.
Suorituslisä on laskettu 492.340 € peruspalkoista 1,7%. Suorituslisänä jaettava määräraha sivukuluineen on varattu tehtäväalueelle: Kirkkoneuvosto.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2020 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Ei julkinen
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Keminmaan seurakunnan kirkkoherran vaali
Kirkkoherra Sanna Komulainen on irtisanoutunut kirkkoherran virasta 24.1.2020 alkaen ja siten hänen palvelussuhteensa Keminmaan seurakuntaan päättyy 23.1.2020.
Kirkkoherran vakinaisen viran täyttöprosessi on täten mahdollista käynnistää.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli pyytää seurakuntaa:
a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Keminmaan seurakunnassa vireillä hankkeita
tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi.
b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa virantäyttöprosessissa, sekä
c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti Keminmaan
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
Vaalitapa
Kirkkolain 23 luvun § 11 kuuluu seuraavasti:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali). Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).
--Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi
julistamista.”

Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Vaalitapaa harkittaessa on syytä ottaa huomioon mm. seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan sekä seurakuntalaisten äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa ja kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee tuomiokapituli. Edellisissä seurakuntavaaleissa 2018 äänestysaktiivisuus oli 15,6%. Edellisissä kirkkoherranvaaleissa 2016 äänioikeuttaan käytti
28,1% äänioikeutetuista.
Välittömässä vaalissa tuomiokapituli haastattelee kaikki hakijat ja asettaa kelpoisista
hakijoista kolme vaalisijoille. Seurakunnan äänioikeutetut jäsenet äänestävät vaalisijan
saaneista kirkkoherran välittömillä vaaleilla. Seurakuntalaiset saavat tutustua ehdokkaisiin vaalisaarnojen ja mahdollisten muiden vaalitilaisuuksien kautta. Hallinnollisesti välitön vaali edellyttää mm. vaalilautakunnan perustamista, kuulutuksia lehdessä,
ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyksen järjestämistä. Välittömässä vaaleissa kustannuksia tulee mm. lehti-ilmoituksista, vaalimateriaalista ja vaaliorganisaation kokouspalkkioista.
Välillisessä vaalissa tuomiokapituli haastattelee kaikki hakijat ja antaa kirkkovaltuustolle lausunnon kelpoisista hakijoista. Kirkkovaltuuston tulee ottaa lausunto huomioon
vaalia toimittaessaan. Kirkkoherran vaali toimitetaan kirkkovaltuuston kokouksessa.
Valtuuston jäsenet voivat äänestää ketä tahansa kelpoista hakijaa. Välillisessä vaalissa
seurakunnalle koituvat kustannukset jäävät välitöntä vaalia pienemmäksi. Välillisessä
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vaalissa voidaan järjestää useampikin haastattelukierros. Myös kaikille avoimen vaalipaneelin järjestäminen on mahdollista.
Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Ennen viran haettavaksi julistamista on tarkoituksenmukaista selvittää ne kriteerit,
joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen virkaan.
Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä määritellyt kirkkoherran
viran tehtävät. Lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä
nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Seurakunnan
esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.
Kirkkojärjestys 6 luku
13 § (12.11.2010/1009 v. 2012)

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien
sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran
tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä
kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä
harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan
arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa
toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto
tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten
muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston
päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.
Mitä kirkkoherran tehtävistä säädetään tai määrätään, koskee myös sitä,
joka määrätään virkaa hoitamaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1. että Keminmaan seurakunnalla ei ole KJ 6:14 mukaista syitä, joiden perusteella kirkkoherran virkaa ei voida julistaa haettavaksi.
2. että seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä kirkkoherran valintaprosessissa.
3. että kirkkoherran viran erityistarpeita ovat talouden ja hallinnon tuntemus.
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Päätös:
Vs. kirkkoherra Ari Rautakoski poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi
klo 19.27 – 19.40. Puheenjohtajana toimi Ritva Lampela.
Keskustelun kuluessa Risto Rimpisalo esitti, että 2. kohta muutetaan kuulumaan: että
välillistä vaalitapaa ei käytetä kirkkoherran valintaprosessissa. Eeva Lääkkö kannatti
Rimpisalon esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat talouspäällikön päätösesitystä äänestävät
JAA ja ne jotka kannattavat Rimpisalon esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA –ääntä (Ari Aho, Marjo Appelgrén, Jukka-Pekka Kerimaa, Ritva Lampela,
Pirkko Saastamoinen ja Jukka Viitala) ja 2 EI –ääntä (Risto Rimpisalo ja Eeva Lääkkö).
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaan kirkkoneuvoston päätökseksi
on tullut talouspäällikön esitys. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.
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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
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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
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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.
KN 25.11.2019/§ 157
Kirkkoneuvoston toivomuksen mukaisesti Kuukasjärvi Ky Insinööritoimistosta Ilkka
Kuukasjärvi tekee arvion patteripinta-alan laajennuksesta ja sen vaikutuksesta sisälämpötilaan. Samalla selvitetään, onko mahdollisuutta kaukolämmön syöttöveden
lämpötilaa nostaa. Kokoukseen mennessä selvitetään myös pelkän yläpohjan eristyksen kustannukset.
Työntekijäkokoukseen 13.11.2019 tuotiin tiedoksi kirkkoneuvoston päätös pappilan
lämpöremontista. Pappilassa työskentelevät toivat esille vielä kerran talviajan lämpötilaongelmat ja millaiseksi talvella vetoinen ja kylmä sisäilma tekivät työskentelyolosuhteet. Kylmintä ilma on juuri lähellä lattiaa, koska alapohjassa ei ole eristeitä tai on
vain vähän. Nykyisestä ilmanvaihtojärjestelmästä puskee lisäksi kylmää ilmaa sisään.
Pappilassa työskentelevät toivoivat, että luottamushenkilöt kävisivät tutustumassa
pappilan tilanteeseen kylmänä pakkaspäivänä, varustautuneena lämpimillä vaatteilla.
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. selvitetään kaukolämmönvaihtimen teho ja vaihdetaan tarvittaessa tehokkaampaan.
2. uusitaan tarvittaessa lämpöpattereita tarpeellinen määrä.
3. lisätään tarpeellinen määrä korvausilmalaitteita.
4. tarkistetaan huippuimureiden säädöt.
5. korjataan alapohjan hajonneet eristeet.
6. ala- ja yläpohjan eristämiseen palataan ensi keväänä.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Jukka-Pekka Kerimaa esitti, että toteutetaan vanhan pappilan
lämpöremontti Kuukasjärvi Oy Insinööritoimiston ja Insinööritoimisto Rak-Tor Oy:n
laatimien suunnitelmien mukaisesti ylä- ja alapohjan eristystä parantamalla ja ilmanvaihtolaitteiston saneerauksella lämmöntalteenottavaksi järjestelmäksi. Suunnitelmat
esiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 11.11.2019. Ari Aho kannatti Kerimaan tekemää esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan äänestys kättä nostamalla. Suoritetussa äänestyksessä talouspäällikön päätösesitystä kannattivat Eeva Lääkkö, Pirkko Saastamoinen, Marjo Applelgrén, Jukka Viitala, Risto Rimpisalo ja Ari Rautakoski. Kerimaan tekemää
muutosesitystä kannattivat Jukka-Pekka Kerimaa ja Ari Aho. Ritva Lampela äänesti
tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaan kirkkoneuvoston päätökseksi
on tullut talouspäällikön päätösesitys.
Kirkkoneuvosto piti tauon klo 20.30 – 20.33
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Kolehtisuunnitelma 1.1. – 31.5.2020
Kolehtisuunnitelma on tehty kirkkohallituksen esityksen mukaisesti. Sinisellä fontilla
olevat kolehtikohteet ovat seurakunnan päätettävissä. Lienee luontevinta, että vs. kirkkoherra esittää tässä vaiheessa kolehtisuunnitelmaa vain kevätkaudeksi 2020.
VUODEN 2020 KIRKKOKOLEHDIT Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro
16/2019 (21.10.2019) mukaisesti
1. Päivään sidotut kolehdit
ke 1.1.
Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Yhteisöllisyyden kehittämiseen Soppasunnuntai-, messujatko- ja pienryhmätoiminnan
avulla Tuomasyhteisö ry:n kautta. Tuomasyhteisö ry, Tehtaankatu 23, 00150 Helsinki,
FI23 5541 2820 0124 00.
su 5.1.
2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n kautta. Kirkkopalvelut ry,
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52, viite EUelintarviketuki.
ma 6.1.
Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Rajoja ylittävä rakkaus - Kolehti raamatunkäännöstyöhön ja seurakuntaelämän vahvistamiseen mm. Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry,
PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 12.1.
1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja
Lasten, nuorten ja varhaisnuorten leiri- ja retkeilytoiminnan tukeminen Partaharjusäätiön kautta. Partaharju-säätiö, Partaharjuntie 361, 76100 Partaharju, FI42 5340
0020 0940 15.
la 18.1.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

su 19.1.
2. sunnuntai loppiaisesta, Pyhän Henrikin muistopäivä
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 26.1.
3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kaatuneitten Omaisten Liiton hengellisen työn tukemiseen. Kaatuneitten Omaisten
Liitto ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI73 8000 1100 2214 65.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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su 2.2.
Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 9.2.
3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Oman seurakunnan nimikkolähettikohteelle.
su 16.2.
2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö
Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä.
su 23.2.
Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 1.3.
1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki,
viitenumeroluettelo
su 8.3.
2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Evankeliumiseen median kautta aasialaisille Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta.
Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.
su 15.3.
3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Kasvavien kirkkojen koulutustarpeiden tukemiseen Venäjällä, Etiopiassa, Japanissa ja
Etu-Aasiassa. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310
Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 70014.
su 22.3.
Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen Senegalissa Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-Yhdistys ry, PL
21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 29.3.
5. paastonajan sunnuntai
Kärsimyksen sunnuntai
Merimieskirkon työhön Rauman ja Kemi-Tornion satamissa. Suomen Merimieskirkko
ry, Hitsaajankatu 4 A, 00180 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
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su 5.4.
Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Puolustamalla vahvemmaksi - Kolehti nuorten koulutukseen ja henkiseen tukeen mm.
Senegalissa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
ma 6.4.
Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa
Oman seurakunnan nimikkolähettikohteelle.
ti 7.4.
Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana
Oman seurakunnan nimikkolähettikohteelle.
ke 8.4.
Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan
Oman seurakunnan nimikkolähettikohteelle.
to 9.4.
Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Rakkaudesta lähimmäiseen - Kolehti diakonia- ja perhetyöhön mm. Kolumbiassa ja
Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
pe 10.4.
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 11.4.
Pääsiäisyö
Kristus on voittanut kuoleman
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 12.4.
Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla muun muassa ammatti-, viljelys- ja yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 13.4.
2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Lapsien ja perheiden kasvun tukemiseen Suomen Pyhäkoulun Ystävät järjestön kautta.
Vuonna 2020 Suomen Pyhäkoulun Ystävät tarjoaa seurakunnille Pop up -pyhäkouluja,
pyhäkoulutoiminnan organisointityökalun sekä sisältöjä Lastenkirkkoon. Suomen Py-
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häkoulun Ystävät SPY ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI67 8000 1270 1702
29.

su 19.4.
1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Tansaniassa. Suomen Gideonit Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07.
su 26.4.
2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä paimen
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241
Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 3.5.
3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Oman seurakunnan nimikkolähettikohteelle
su 10.5.
4. sunnuntai pääsiäisestä
Taivaan kansalaisena maailmassa
Oikeus lapsuuteen - Kolehti lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamiseksi mm.
Israel-Palestiina alueella Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 17.5.
5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia
ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL
18, 37801 Akaa, FI19 5780 3820 0907 43.
to 21.5.
Helatorstai
Korotettu Herra
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 24.5.
6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Lasten ja nuorten koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa kunnostamalla kouluja, tukemalla paikallisia opettajia ja hankkimalla opetusmateriaaleja
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 31.5.
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkon paikallisseurakuntien piirissä toimivien tavoittavien jumalanpalvelusyhteisöjen
tukemiseksi valmennuksella, mentoroinnilla ja tapahtumilla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry, Otavankatu 1 C 40, 11130 Riihimäki, FI21 2047 1800 1225 24, viite 260206.

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 2019 tapaan myöskin vuodelle 2020, 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 evl.fi/plus 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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen käsittelyssä. 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 1.5.2021 mennessä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.5.2020
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Lähetyssopimukset Suomen Lähetysseuran ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 19.11.2019 käsitellyt päättyvien nimikkolähettisopimusten jatkoa seuraavasti:
Lähetystyön johtokunta 3/2019, 19.11.2019
5 § Nimikkosopimusten tilanne
Suomen Lähetysseura:
Johtokunta on päättänyt edellisessä kokouksessa esittää kirkkoneuvostolle, että Keminmaan seurakunta tekisi Suomen Lähetysseuran kanssa nimikkolähettisopimuksen. Sopimuksen mukaan nimikkolähettinä toimisi
Teija Lievonen Angolassa.
Asiaa ei ole vielä käsitelty kirkkoneuvostossa. Suomen Lähetysseuran
aluekoordinaattori Juha Taanila on ollut yhteydessä ja esittänyt nimikkosopimuksen tekemistä Suomen Lähetysseuran kanssa ja nimikkolähettinä olisi Lievosen sijaan Antti Turakka ja työalueena Nepal. Lisäksi nimikkokohteena olisi Lubangon orpokoti.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys:
Kansanlähetys esittää, että Keminmaan seurakunta tekisi nimikkolähettisopimuksen, jonka mukaan nimikkolähetteinä toimii Jani ja Gülsüm Ilola, työalueeena kristillinen mediatyö/SAT-7, Kypros.
Läjhetysyhdistys Kylväjä:
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa tehty sopimus (Janne ja Noora Aitta)
päättyy 31.12.2019.
Kylväjän nimikkosopimuksia hoitavan Hanna Lindbergin viesti:
”Vuoden alussa alkaa Kylväjän lähetyskurssi ja kevään aikana selviää
minne uudet lähettikandidaatit lopulta suuntaavat työhön. Jos haluatte
odottaa kevääseen sopimuksen päivittämisen suhteen, olisi seurakunnallanne silloin mahdollisuus lähteä aivan uuden lähetin matkaan. Uuden
sopimuksen solmimiseen asti seurakunnan taloudellinen tuki ohjataan
nykyisen työalueen eli Kaukasian työhön.”
Lähetyssihteerin esitys:
Esitän, että johtokunta päättää tehdä sopimuksen sekä Suomen Lähetysseuran että Kansanlähetyksen kanssa sopivaksi katsomillaan summilla ja
päättää esittää kirkkoneuvostolle sopimuksien tekemistä edellä mainittujen lähetysjärjestöjen kanssa.
Samoin esitän, että Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa tehtävään sopimukseen palattaisiin keväällä 2020.
Päätös:
Johtokunta päätti palata Lähetysyhdistyksen kanssa tehtävään sopimukseen keväällä 2020.
Lisäksi johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Keminmaan seurakunta tekisi 1.1.2020 alkaen seuraavat sopimukset:
1. Suomen Lähetysseuran kanssa sopimuksen, jonka mukaan
nimikkolähettinä Antti Turakka/ Nepal, summa 3000 euroa ja
nimikkokohteena Lubangon orpokoti Angolassa, summa 5000
euroa.
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2. Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa
sopimuksen, jonka mukaan nimikkolähetteinä toimii Jani ja
Gülsüm Ilola, työalueeena kristillinen mediatyö/SAT-7, Kypros.
Kannatussumma 6000 euroa.
Sopimusten voimaantulo 1.1.2020 alkaen.
Kirkkoherran esitys:
Keminmaan seurakunta tekee lähetystyön kannatussopimukset Suomen Lähetysseuran
ja Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa lähetystyön johtokunnan
esittämillä kohteilla ja kannatussummilla: Suomen Lähetysseura, yhteensä 8000 euroa
ja Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys, 6000 euroa.
Sopimukset tehdään siten, että euromäärät ovat tavoitteellisia kokonaiskannatussummia, eikä sopimuksessa eritellä niitä talousarvio- ja vapaaehtoiskannatuksiksi, vaan
seurakunta voi päättää talousarvioavustuksen määrästä taloudellisen kokonaistilanteen
mukaisesti.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

12/2019

22

Kirkkoneuvosto

160
Muut asiat
1. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskussa sankarihaudoilla on seurakunnan edustajana Jukka-Pekka Kerimaa.
2. Marjo Appelgrén ja Ritva Lampela toivat terveiset Murmanskin alueen evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. He olivat Murmanskissa edustamassa Keminmaan seurakuntaa kirkkorakennuksen vihkimisjuhlassa. Kirkon rakentamisessa on ollut haasteita ja se on edelleenkin hyvin keskeneräinen.
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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: 153, 154 ja 156
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: 157, 158 ja 159
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Kirkkolaki 6 luku, 72 §:n 3 mom:n

Pöytäkirjan pykälät: 155

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: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa©evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 157, 158 ja 159
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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