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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

Maanantaina 30.9.2019 klo 17.00 – 19.03

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
läsnä
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)
Muut
Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 3.10.2019

Ari Aho

Marjo Appelgrén

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 16.-30.9.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon
4.10.2019 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.10.2019
Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra
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ALKUTOIMET

121
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.

122
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

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 20.9.2019 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 ko123
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ari Ahon ja Marjo Appelgrénin

124
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa 2 lisäasiaa käsittelyyn:1) Koiravaljakkoreitti seurakunnan kiinteistölle
ja 2) Honkamaan leirikeskuksen irtaimiston myynti. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hautausmaakatselmus
Hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.

Talouspäällikön esitys:
Todetaan suoritetussa hautausmaakatselmuksessa esille tulleet asiat.
Päätös:
Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen klo 17. - 17.30. Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
- yleisö WC:n rakentamista harkitaan, hautausmaalla liikkujilta on tullut asiasta jonkin
verran palautetta
- puita on kaadettu alkukesästä ja puiden kaatoa jatketaan myös tulevana kesänä
- hautausmaa on yleisilmeeltään siisti ja avara

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Talouskatsaus
Tuloslaskelman toteutuminen
Toteuma
1 - 7 /2018
Toimintatuotot

TA yhteensä
2019

Toteuma
1 - 7 /2019

Yli-ali

-186 993,94

-242 402,00

-240,00

-23 000,00

Myyntituotot

-7 139,84

-9 100,00

-16 658,60

Maksutuotot

-14 123,94

-38 195,00

-22 193,08

-16 001,92

58,1

Vuokratuotot

-22 005,48

-65 200,00

-7 130,74

-58 069,26

10,9

Metsätalouden tuotot

-12 510,23

-80 000,00

-30 090,05

-49 909,95

37,6

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-6 937,67

-12 407,00

-6 245,53

-6 161,47

50,3

Tuet ja avustukset

-4 961,09

-4 500,00

-1 292,16

-3 207,84

28,7

-119 075,69

-10 000,00

-1 223,52

-8 776,48

12,2

908 784,13

1 704 192,00

996 791,35

707 400,65

58,5

571 683,94

957 010,00

590 269,96

366 740,04

61,7

Palkat ja palkkiot

469 835,75

763 110,00

487 857,18

275 252,82

63,9

Henkilösivukulut

110 418,80

193 900,00

124 767,96

69 132,04

64,3

-22 355,18

22 355,18

0,0

Korvaukset

Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot

-8 570,61

-84 833,68

T-%

-157 568,32

35,0

-23 000,00
7 558,60 183,1

196 304,98

406 050,00

261 453,20

144 596,80

64,4

16 743,02

23 730,00

12 330,44

11 399,56

52,0

109 540,95

216 747,00

113 838,54

102 908,46

52,5

109 540,95

216 747,00

113 838,54

102 908,46

52,5

Annetut avustukset

9 489,71

57 370,00

11 770,02

45 599,98

20,5

Muut toimintakulut

5 021,53

43 285,00

7 129,19

36 155,81

16,5

721 790,19

1 461 790,00

911 957,67

549 832,33

62,4

-1 086 285,99

-1 710 000,00

-1 043 912,09

-666 087,91

61,0

Verotuskulut

10 768,64

25 000,00

11 779,10

13 220,90

47,1

Keskusrahastomaksut

97 340,00

141 491,00

82 921,00

58 570,00

58,6

Rahoitustuotot- ja kulut

-2 923,25

-21 400,00

-3 175,31

-18 224,69

14,8

-2 923,25

-21 400,00

-3 183,75

-18 216,25

14,9

Korkokulut

0,44

-0,44

0,0

Muut rahoituskulut

8,00

-8,00

0,0

Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana

TOIMINTAKATE
Verotulot ja valtionrahoitus

Korkotuotot

VUOSIKATE

-259 310,41

-103 119,00

-40 429,63

-62 689,37

39,2

57 379,23

115 535,00

63 708,57

51 826,43

55,1

57 379,23

115 535,00

63 708,57

51 826,43

55,1

TILIKAUDEN TULOS

-201 931,18

12 416,00

23 278,94

-10 862,94 187,5

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-201 931,18

12 416,00

23 278,94

-10 862,94 187,5

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
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Ajankulun mukainen käyttö heinäkuun lopussa olisi 58%.
Heinäkuun lopussa alijäämää oli 23 278 €, talousarvio tehtiin 12 416 € alijäämäiseksi.
Verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti heinäkuun loppuun mennessä, mutta loppuvuosi on yleensä heikompi verotulojen suhteen. Elo- ja syyskuun verotilityksissä peritään veronsaajilta veronmaksille tilitetyt veronpalautukset. Korjatun verotuloennusteen mukaan verotulot tulevat jäämään reippaasti alle talousarviossa arvioidun.
Kulupuolella huolestuttavin kasvu on palveluiden ostossa, jossa on käytetty jo 64,5%
talousarviosta. Ylimääräisiä, ennalta arvaamattomia, kuluja on tullut kiinteistöistä.
Edelleenkin on todettava, että kiinteistöjen kuluja on vaikea pitää hallinnassa. Yllättäviä korjaustarpeita tulee väistämättä näin isoon kiinteistömassaan. Loppuvuodeksi
kaikki hankinnat ja kunnostukset kiinteistöissä pannaan jäihin, jolleivat ne ole täysin
välttämättömiä.
Toiminnan puolen kulut ovat hallinnassa, koska niihin voidaan vaikuttaa omilla ratkaisuilla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ainoastaan rippikoulutyö on ylittämässä talousarviomäärärahansa.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet 61,7%. Perhevapaiden sijaisia on edelleen jouduttu
käyttämään. Henkilöstökulujen kohdalla tilanne tulee todennäköisesti tasaantumaan
loppuvuonna.
Toimintatuotoissa toteuma on 35%. Isoin vaje tuotoissa on metsätalouden tuloissa ja
vuokratuotoissa. Molemmat tulevat kuitenkin toteutumaan suunnilleen talousarvion
mukaisina.
Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan parhaassa tapauksessa 40 000 € alijäämäinen, johtuen siitä, että verotuloennusteen mukaan verotulot alittuvat talousarviossa arvioidusta. Talousarvio laadittiin 12 416 € alijäämäiseksi.
Investointien toteutuminen
TA kuluva2019

Tilaus
2003500

Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremo

2004752

Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti

2004754

Vanhan kirkon restaurointi

2005342

Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä

50 000,00

2005343

Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu

60 000,00

2006328

Vanhan pappilan lämpöremontti

Kokonaistulos

50 000,00

100 000,00

260 000,00

Toteuma
2019

Yli/ali

172,79

49 827,21

-18,65

18,65

31 995,28

68 004,72
50 000,00

3 090,67

56 909,33

308,39

-308,39

35 548,48

224
451,52

Kuluvan vuoden talousarvion investoinneissa varattiin määrärahat vanhan pappilan
pintaremonttiin, vanhan kirkon restauroinnin jatkamiseen, seurakuntakeskuksen lukitusjärjestelmään ja uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun.
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Vanhan pappilan pintaremonttia ja seurakuntakeskuksen lukitusjärjestelmää ei ole
lähdetty toteuttamaan. Talven aikana kävi selväksi, että vanhan pappilan on tehtävä
pikaisesti lämpöremonttia, koska talvella rakennuksen lämpötila laski liian alas. Lämpöremontin suunnittelu on valmistumassa. Suunnitelmien pohjalta pyydetään tarjouksia, jonka jälkeen asia tuodaan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle
tullaan esittämään pintaremonttia ja lukitusjärjestelmää varattujen määrärahojen (yhteensä 100 000 €) siirtämistä lämpöremonttiin.
Vanhan kirkon päätyseinän restaurointi on tämän kesän osalta tehty. Kokonaisuudessaan seinää ei saatu korjattua, vaan työtä täytyy jatkaa kesällä 2020. Ikkuna ja seinän
alimmainen osa jäivät korjaamatta. Myös kirkon ukkossuojaus toteutettiin. Tänä kesänä rahaa on käytetty n. 60 000 €. Toteuma elokuun lopussa 31 995 €, koska kirkkohallitus maksoi myönnetyn n. 30 000 € avustuksen loppukesästä. Ensi vuodelle on varattava uusi määräraha töiden loppuun saattamiseksi, enkä n. 30 000 €.
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu on aloitettu. Suunnitteluun varattu määräraha tulee riittämään ja sitä jää käyttämättäkin.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Vuoden 2020 talousarvion raamit
Kirkkovaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä seurakunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Vuoden 2020 talousarvion laatiminen on jo aloitettu.
Talousarvion laadinta on haasteellista huolimatta siitä, että ainakin Honkamaan leirikeskuksen kauppa on toteutumassa.
Investointitarpeina on uuden kirkon peruskorjaus, vanhan kirkon restauroinnin loppuun saattaminen, pappilan pintaremontti, vainajien säilytystilan remontti, vanhan
pappilan/uuden pappilan/väentuvan roskakatos, vanhan kirkon katon tervaus
Aikataulu
Johtokunnat jättävät talousarvioesitykset 15.10.2019 mennessä.
 Alustavana ohjeena on annettu, että määrärahaesitysten on pysyttävä 2019 hyväksyttyjen määrärahojen tasolla. Korotustarpeesta on annettava selvitys ja
laskelma.
Tarvittaessa johtoryhmän käsittely lokakuun loppupuolella.
Kirkkoneuvoston käsittely marraskuussa
Kirkkovaltuuston käsittely joulukuussa
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2020 talousarviota lähdetään laatimaan seuraavalla raamilla
Tuloslaskelman raamit
Yleistä
Henkilöstömäärä pidetään nykyisellä tasolla, ottaen huomioon aiemmin tehdyt päätökset (kirkkoherranviraston toimistosihteeri, lähetyssihteeri). Mahdollisten luonnollisten poistumien kohdalla arvioidaan tilannetta uudelleen. Henkilöstökuluihin varataan määräraha suorituslisän maksamiseen (n. 8 300 € + henkilöstökulut).
Kiinteistöjen korjauksissa/hankinnoissa käytetään aikaisempaa tarkempaa ja hallitumpaa suunnittelua.
Talousarvioon varataan määräraha Hiippakunnan lähetysjuhlien järjestämistä varten.
Juhlat järjestetään yhdessä Kemin seurakunnan kanssa. Tarvittava määräraha on n.
5000 €.
Verotulot ja valtionrahoitus
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,4 eli se pidettiin entisenä.
Verotuloihin ei ole odotettavissa kasvua. Pikemminkin verotuloarviota on laskettava
tämän vuoden arviosta. Alustavassa talousarviossa verotuloiksi on arvioita 1 522 000
€, joka on n. 2% vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Verotuloarvio täsmentyy lähempänä loppuvuotta. On mahdollista, että vuoden 2020 arviota joudutaan vieläkin laskemaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtionrahoitus pysynee suunnilleen nykyisellä tasolla (n. 158 000 €). Kirkkohallitus
on ilmoittaa seuraavana vuonna tilittävän summan syys-lokakuussa.
Tavoitteena on, että tulos -/+ 0 vuoden 2020 talousarviossa, samoin suunnitelmavuosille 2021 ja 2022.
Investoinnit
Vuoden 2020 investointeihin varataan määrärahat
- uuden kirkon peruskorjaukseen
- vanhan kirkon restaurointiin
- vanhan pappilan pintaremonttiin
- vanhan pappilan/uuden pappilan/väentuvan roskakatokseen
Vuoden 2021 investointeihin varataan määrärahat
- uuden kirkon peruskorjaukseen
- vanhan kirkon katon tervaukseen
Vuoden 2022 investointeihin varataan määrärahat
- uuden kirkon peruskorjaukseen
- vainajien säilytystilan remonttiin
Päätös:
Talouspäällikkö muutti päätösesitystä koskien Hiippakunnan lähetysjuhlien järjestämiseen varattavasta määrärahasta:
Talousarvioon varataan määräraha Hiippakunnan lähetysjuhlien järjestämistä varten. Juhlat järjestetään yhdessä Kemin seurakunnan kanssa. Tarvittava määräraha on
n. 7000 €.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen sekä siihen tehdyn muutoksen.
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Eron myöntäminen seurakunnan luottamustehtävistä Anniina Holmalle
Anniina Holma on pyytänyt kirjeellään 1.9.2019 eroa lähetystyönjohtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Kirkkolaki 7:3:2
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
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. Anniina Holmalle myönnetään ero lähetystyön johtokunnan jäsenyydestä.
2. valitaan Anniina Holman tilalle jäsen lähetystyön johtokuntaan jäljellä olevaksi
kaudeksi 2019 – 2020.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työsuhde
KN 26.8.2019 § 114
Lähetystyö on ollut Keminmaan seurakunnassa erittäin vahva osa-alue ja toiminta on
ollut vuosikausia erittäin vireää ja seurakunnan lähetyskannatus on valtakunnallisestikin arvioituna erittäin suurta. Seurakunta on päätöksillään myöntänyt talousarviovaroja lähetystoimeen erittäin suuria summia ja lähetystyön vapaaehtoiset ovat keränneet
eri lähetysjärjestöille tuhansia euroja. Innostus lähetystyöhön on ollut suurta ja esimerkiksi Lähetyksen kirppis toimii erittäin vilkkaasti ja tulouttaa keräysvaroja lähetyskannatukseen erittäin paljon. Lisäksi se tarjoaa seurakuntalaisille mielekkään tavan
toimia konkreettisesti seurakunnassa lähimmäisten hyväksi. Lähetystyö kuuluu kirkon
perustehtävään ja se läpi leikkaa kaikkia seurakunnan työmuotoja.
Seurakuntalaisten aktivoiminen kaikenlaiseen vapaaehtoistoimintaan on linjassa kirkon strategioiden ja myös oman seurakuntamme tulevaisuuden toiminnan suuntaviivojen kanssa. Merkittävimmät vapaaehtoisten kanssa toimijat ovat tällä hetkellä lähetystyössä ja diakoniatyössä. Luonnollisesti kaikissa muissakin työmuodoissa vapaaehtoistoiminnan lisääminen on luonnollinen tapa aktivoida seurakuntalaisia ja siitä seuraa myös mahdollisesti taloudellisia säästöjä. Oikeastaan mitään työmuotoa ei voi jättää huomioimatta mietittäessä toiminnan kehittämistä ja vapaaehtoistoiminnan lisäämistä.
Lähetyssihteerin työnkuva on määräaikaisen lähetyssihteerin viran hoidon aikana laajentunut myös lähetystyön ulkopuoliseen vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta on perustamassa verkkoon ns. vapaaehtoispankkia, jonka avulla seurakuntalaiset voivat itse
ilmoittaa halukkuuttaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Se on myös työntekijöille apuväline, josta saadaan tietoon sopivia vapaaehtoisia kulloiseenkin tehtävään.
Lähetyssihteerin määräaikainen virka päättyy 31.10.2019. Tehtävää on hoitanut Arja
Heikkinen. Tornion seurakunta on ostanut lähetyssihteerin työpanosta 50 % osuudelta.
Tämän tyylisten ostopalveluiden osalta seurakunnat ovat eläneet jo jonkin aikaa epätietoisessa tilassa. Verohallinnosta ei ole tullut vieläkään lopullista ratkaisua siitä,
ovatko tällaiset ostopalvelut arvonlisäverotuksen alaista toimintaa.
Neuvotteluissa Tornion seurakunnan vt. kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa on todettu, ettei entisen kaltaista viranhoidon ostamista kannata jatkaa mm. tuon arvonlisäverouhkan vuoksi, mutta yhteistyötä Tornion ja Keminmaan välillä kannattaa ehdottomasti jatkaa. Molempien seurakuntien kokemukset yhteistyöstä ovat olleet positiivisia ja työn tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Neuvotteluissa on myös yhdessä todettu,
että tehtävänimike juuri tuon työn sisällön laajentumisen vuoksi olisi luontevampaa
olla lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Lisäksi on todettu, että tehtävää varten ei ole syytä perustaa virkaa, vaan se voidaan hoitaa työsopimussuhteisena,
jolloin tosin mm. työajan määrittelystä täytyy erikseen sopia työntekijän kanssa. Käytännössä luontevinta on, että Keminmaan seurakunta ottaa sopivan henkilön 50% työajalla hoitamaan tuota tehtävää ja Tornion seurakunta ottaa samaisen henkilön toisella
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50 % osuudella. Prosenttiosuuksistakin on keskusteltu ja yhtenä perusteena tehtävän
määräaikaisuudelle on se, että sen aikana selvitetään, voisiko mahdollisesti Keminmaan osa-aikaisuusprosentti pienentyä ja luonnollisesti Tornion osuus sitten kasvaa.
Lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtävän kelpoisuusehdot voi
seurakunta päättää haluamallaan tavalla. Perusmäärittely voisi olla vaativuusryhmä
403:n mukainen kelpoisuusmäärittely: Ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava
ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Tässä tapauksessa lähetykseen liittyvä osaaminen ja kouluttautuminen lienee keskiössä.
Määräaikaista lähetyssihteerin virkaa 1.11.2017 – 31.10.2019 hoitanut Arja Heikkinen
on osoittanut hyvää viranhoitoa. Lähetystyö on ollut yksi vireimmistä ja näkyvimmistä seurakunnan työmuodoista ja hän on saanut lähetystyöhön mukaan paljon vapaaehtoisia toimijoita. Arja Heikkinen on kouluttautunut työnsä ohessa syvemmälle lähetysja vapaaehtoistyön uusin toimintamalleihin ja hän on koulutusjaksossaan mm. laittanut
alulle vapaaehtoispankin toimintaa. Hänellä on tehtävän vaatima ammattitaito ja
osaaminen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Arja Heikkisen kahden vuoden määräaikaiseen
(1.11.2019 – 31.10. 2021) lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin osaaikaiseen 50% työsuhteeseen ja esittää, että kyseiseen tehtävään varataan määräraha
vuosien 2020 ja 2021 talousarvioihin. Työsuhteessa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta ja työsuhteen tarkemmista ehdoista sovitaan työnantajan ja työntekijän
kesken. Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 403, mutta sen alarajan sijasta
käytetään nykyisen määräaikaisen viran vaativuusryhmä 501:n alarajan mukaista peruspalkkaa. Tehtävä muodostaa yhdessä Tornion seurakunnan vastaavan päätöksen
kanssa päätoimisen kahden seurakunnan yhteisen lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorin tehtävän. Hänen työaikansa ja työkäytännöt sovitaan Tornion ja Keminmaan kesken ja hänen esimiehenä toimii kirkkoherra.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Ritva Lampela esitti, että päätösehdotusta ei hyväksytä. Ritva
Lampelan esitystä ei kannatettu.
Keskustelun kuluessa Pirkko Saastamoinen esitti, että otetaan Arja Heikkinen vuoden
määräaikaiseen lähetystyön koordinaattorin osa-aikaiseen 50% työsuhteeseen. JukkaPekka Kerimaa kannatti Pirkko Saastamoisen tekemää esitystä.
Keskustelun kuluessa Jarmo Saariniemi esitti, että otetaan Arja Heikkinen kahden
vuoden määräaikaiseen lähetystyön koordinaattorin osa-aikaiseen 50% työsuhteeseen,
johon sisältyy erikseen sovittava osa vapaaehtoistyön koordinointia. Jarmo Saariniemen esitystä ei kannatettu.
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Keskustelun kuluessa Ritva Lampela esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä
varten. Eeva Lääkkö kannatti Ritva Lampelan tekemää esitystä.
Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli
äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kättä nostamalla. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti
neljä (4): Marjo Appelgrén, Jukka Rainto, Risto Rimpisalo ja Jarmo Saariniemi. Asian
jättämistä pöydälle kannatti viisi (5): Ritva Lampela, Jukka-Pekka Kerimaa, Pirkko
Saastamoinen, Eeva Lääkkö ja Ari Rautakoski.
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.
KN 30.9.2019/129 §
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa kynnyskysymykseksi näytti muodostuvan
se, että tehtävänimike olisi lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Keskustelussa nousi esille useaan kertaan se, että tarvitaan nimenomaan lähetyssihteeri.
Lähetyssihteerin virkaan vaaditaan kirkkohallituksen säädöksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 124, 24.1.2017) mukaista kelpoisuutta, jossa pohjana on ammattikorkeakoulussa suoritettu sosionomin (AMK), sairaanhoitajan (AMK) tai yhteisöpedagogin
(AMK) tutkinto, jonka tulee sisältää 90 opintopisteen verran ns. kirkollisia opintoja ja
joiden sisällä tai niiden lisäksi 8 opintopistettä lähetyksen ja kansainvälisen diakonian
opintoja.
Lähetyssihteerin tehtävän jatkoa ollaan ehdottamassa työsopimussuhteisena määräaikaisesti, jolloin viran kelpoisuusehtoja ei tarvitse noudattaa. Lisäksi on syytä huomata,
että varsinaiset lähetyksen alan opinnot ovat varsin vähäiset (8 op), toki ammattikorkeakoulututkinto antaa hyvin laaja-alaiset valmiudet myös muuhun työhön. Ammattikorkeakoulutasoiset opinnot nostavat myös palkan vähintään vaativuusryhmän 501 tai
502 tasolle.
Vapaaehtoistoiminnan koordinointi on tulevaisuuden yksi painopisteistä. Kirkossa puhutaan tällä hetkellä erittäin paljon vapaaehtoisista seurakunnan voimavarana. Jotta
voimme tarjota seurakuntalaisille luontevaa tapaa toimia seurakunnassa, siihen täytyy
osoittaa sekä työntekijäresurssia että sopivia työkaluja, joilla voimme ylläpitää esimerkiksi vapaaehtoisten rekisteriä, jonka avulla työntekijät saavat yhteystiedot sellaiselle henkilölle, joka olisi halukas toimimaan kyseisellä työalalla. Lähetystoimessa
vapaaehtoiset ovat erittäin tärkeä työn resurssi, jopa suurempi kuin muilla työaloilla.
Siksi on luontevaa, että vapaaehtoistoiminnan koordinointi sisältyy lähetyssihteerin
tehtäväkuvaan. Koordinointi ei sisällä minkäänlaista määräysvaltaa suhteessa muihin
työaloihin. Työalat käyttävät vapaaehtoisiaan haluamallaan tavalla, mutta koordinaation kautta saattaa tarjoutua jonkun muunkin työalan vapaaehtoistehtäviä. Ajoittain on
ollut havaittavissa se, että kukin työala varjelee omassa toiminnassaan olevia vapaaehtoisia sillä tavoin, että toisilla työaloilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia pyytää heitä
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avuksi. Pienehkössä seurakunnassa voimavaroja on syytä yhdistellä ja kannustaa seurakuntalaisia osallistumaan mahdollisimman monipuolisesti seurakunnan toimintaan.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaation työpanos esimerkiksi lähetyssihteerin tehtäväkuvassa on varsin pieni, maksimissaan kokonaistyöajasta 15 %. Tätä työpanosta ei ainakaan tällä hetkellä voi siirtää esimerkiksi diakonian tai nuorisotyön viranhaltijoille.
Heidän työaikansa täyttyy työalan varsinaisesta substanssista.
Lähetyssihteerin tehtävien hoito tulevaisuudessa tulee miettiä viimeistään siinä vaiheessa uudelta pohjalta, kun diakonian tai nuorisotyön virkoja tulee avoimeksi. Muiden virkojen toimenkuviin lähetyssihteerin tehtävät eivät luontevasti sovellu myöskään koulutuksen puolesta. Lähetystyöstä vastaava pappi tarvitsee rinnalleen toimintaa ylläpitävän henkilön, koska pappi ei pysty toimitusten ja jumalanpalveluselämän
rinnalle varaamaan riittävästi työaikaa lähetystyön käytännön toiminnan hoitamiseen.
Keminmaan seurakunta järjestää yhdessä Kemin seurakunnan kanssa hiippakunnalliset lähetysjuhlat syyskuussa 2020. Tapahtuma on merkittävä ja seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia merkittävästi työllistävä. Tämän vuoden hiippakunnallisilla lähetysjuhlilla Kannuksessa oli kävijöitä epävirallisen tiedon mukaan kaikkiaan yli
4000, joista yhtäaikaisesti paikalla tärkeimmissä tilaisuuksissa oli noin 600-700. Tapahtuman järjestelyjen suunnittelu on jo aloitettu ja päätoimikunnassa on Keminmaasta jäseninä Arja Heikkinen, Päivi Tervo ja Ari Rautakoski. Arja Heikkisen osuus lähetysjuhlien valmistelussa tulee olemaan merkittävä myöskin sen vuoksi, että hän on
Kemi-Tornion rovastikunnan lähetysvastaava.
Lähetyssihteeriasiasta käytiin neuvottelu Keminmaan ja Tornion kesken 19.9.20109 ja
Tornion vt. kirkkoherra Matti Salminen kirjasi muistioon seuraavaa:
Neuvottelukokous Keminmaan seurakunnan edustajien kanssa on pidetty 19.9.2019
klo 10 Keminmaassa. Helena Puontila oli estynyt lähtemästä neuvotteluun ja pyysi luvan kutsua tilalle Riika Tapojärven.
Kokouksessa Keminmaassa Tornion seurakuntaa edustivat Arja Karhu, Riikka Tapojärvi, Matti Salminen ja Soile Martikainen, Keminmaata Jarkko Hannunen, Ari Rautakoski ja Päivi Tervo. Kokouksessa keskusteltiin yhteisen lähetyssihteerin viran muuttamisesta lähetyssihteerin toimeksi. Keskustelussa asetettiin tavoitteeksi löytää yhteinen näkemys kahdesta asiasta:
1. Jatketaanko yhteisellä työntekijällä vai perustaako kumpikin seurakunta oman lähetyssihteerin osa-aikaisen toimen?
2. Miten pitkästä määräaikaisesta tehtävästä on kyse?
Yhdessä todettiin, että kumpikin seurakunta perustaa oman määräaikaisen lähetyssihteerin toimen. Toimen tehtävien sisältö määritellään kummassakin seurakunnassa
seurakunnan omien erityistarpeiden mukaan.
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Yhdessä todettiin, että kummassakin seurakunnassa on kirkkoherranvaihdosprosessi
menossa ja rovastikunnassa on syyskuussa 2020 hiippakunnan lähetysjuhlat. Sen
vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että lähetyssihteerin toimi jatkuisi vähintään lähetysjuhliin saakka. Keminmaan seurakunnan edustajat totesivat, että lähetysjuhlien
valmistelu on niin iso voimanponnistus Kemin ja Keminmaan seurakunnille, että rovastikunnan muiden seurakuntien apu on tarpeellinen. Nykyinen yhteinen lähetyssihteeri on jäsenenä päätoimikunnassa. Osaavan ja tehtävää hyvin hoitavan henkilön
vaihtaminen kesken valmisteluprosessin ei ole tarkoituksenmukaista, koska akuutti
tarve jatkuu lähetysjuhlien purun jälkeen vielä syksyn toimintakauden ajan. Sama tarpeen totesivat myös Tornion edustajat.
Yhdessä todettiin, että seurakunnan päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta on välttämätöntä, että lähetyssihteerin toimi / virka avataan syksyllä julkisesti haettavaksi.
Siihen mennessä on sovittava, jatketaanko yhteisellä työntekijällä, joka hoitaa molempien seurakuntien lähetyssihteerin tehtävät vai tekeekö Tornion ja Keminmaan seurakunnat kumpikin omat ratkaisunsa.
Keminmaan ja Tornion kirkkoneuvostoille päätettiin suositella, että
1. Kumpikin seurakunta perustaa määräaikaisen osa-aikaisen (50%) lähetyssihteerin
toimen, Määräaikaisuuden perusteena on sen selvittäminen, perustaako seurakunnat yhteisen lähetyssihteerin toimen vai yhdistääkö seurakunnat lähetyssihteerin
tehtävät jonkin toisen viran tehtävänkuvaan. Lisäksi syyskuussa 2020 pidettävät
hiippakunnan lähetysjuhlien valmistelun kannalta on eduksi, että nykyinen yhteinen lähetyssihteeri jatkaa kummankin seurakunnan lähetyssihteerin toimessa vähintään lähetysjuhlien loppuselvityksiin saakka.
2. Palkkauksen vaativuusryhmästä ei löydetty yhteistä näkemystä. Yhteinen näkemys
oli, että lähetyssihteerin toimi sijoittuu joko vaativuusryhmään 402 tai 403. Sen sijaan todettiin, että entinen lähetyssihteeri jatkaisi tämänhetkisellä peruspalkalla
siten, että vaativuusryhmän ylimenevä osa merkitään henkilökohtaiseksi lisäksi.
Palkkaukseen liittyen liitteenä tehtävänkuvauslomakeluonnos ja vaativuusryhmän 40x
peruspalkkataulukko.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. Perustaa Keminmaan seurakuntaan määräaikaisen osa-aikaisen (50%) lähetyssihteerin toimen ajalle 1.11.2019 -31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteluna esittelytekstissä mainitut lähetyssihteerin tehtävän hoitamiseen liittyvä selvittelytyö, Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien pitäminen sekä syksyn 2020 toiminnan toteuttaminen.
2. Päättää palkata tällä hetkellä yhteistä lähetyssihteerin tehtävää hoitavan Arja
Heikkisen perustettavaan lähetyssihteerin toimeen.
3. Päättää sijoittaa toimen palkkaukseltaan vaativuusryhmään 402. Peruspalkaksi
kirkkoneuvosto päättää 2225,65 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

10/2019

Kirkkoneuvosto

Päätös:
Kirkkoherra muutti päätösesityksen 3 –kohtaa:
3. Päättää sijoittaa toimen palkkaukseltaan vaativuusryhmään 403. Peruspalkaksi
kirkkoneuvosto päättää 2225,64 €.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen sekä siihen tehdyn muutoksen.
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Puun myyntitarjoukset
Seurakunta on pyytänyt tarjoukset Heikkilä II leimikosta, suunniteltu kertymä
n. 4390 m3. Tarjoukset on pyydetty Biowatilta, Metsägroupilta, Stora Ensolta, Metsänhoitoyhdistykseltä, Tervolan Sahalta, Veljekset Vaaralta ja Vapolta. Hakkuiden tuloutus on pääsääntöisesti vuodella 2020.
Tarjoukset on pyydetty 23.9.2019 mennessä. Metsähoitoyhdistyksen Ilkka Ronkainen
laatii tarjouksista yhteenvedon kokoukseen mennessä.
Kirkkoherran esitys:
Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Päätös:
Todettiin, että tarjouksen olivat jättäneet Biowatti Oy, Vapo-konserni ja Tervolan Saha ja Höyläämö Oy.
Pirkko Saastamoinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvostolle esiteltiin Metsänhoitoyhdistyksen laatima tarjousvertailu.
Kirkkoherra esitti, että päätetään hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimpana
Biowatti Oy:n jättämä tarjous.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran tekemän esityksen.
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Pyyntö Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Keminmaan papin virkojen täyttämiseksi
KN 26.8.2019/116 §
Seurakuntapastori Laura Kinnunen on palannut virkavapaudelta hoitamaan seurakuntapastorin virkaansa 1.8.2019 alkaen. Seurakuntapastori Juha Partanen hoitaa määräaikaisena perustettua seurakuntapastorin virkaa 30.9.2019 saakka.
Kappalaisen virka oli keväällä 2019 avoimena, mutta siihen ei tullut kelpoisia hakijoita, joten tuomiokapituli päätti jättää viran täyttämättä 22.5.2020 saakka.
On yleinen tapa pyytää tuomiokapitulilta vakinaisesti täyttämättä jääneisiin virkoihin
viranhoitomääräystä sopivalle papille. Näin ollen olisi luontevinta, että Keminmaan
seurakunta pyytäisi tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen Laura Kinnuselle kappalaisen virkaan 1.10. - 22.5.2020. Hän hoitaisi virkaa vt. kappalaisena ja hänen palkkansa määriteltäisiin kappalaisen palkkauksen pohjalta.
Kappalaisen virka julistettaneen avoimeksi kevään 2020 aikana ja mikäli siihen saadaan vakinainen viranhaltija, silloin tullee pohdittavaksi papiston määrän vähentäminen kahteen papin virkaan.
Seurakuntapastori Juha Partanen on valittu Nokian seurakunnan seurakuntapastorin sijaisuuteen alkaen 16.9 2019. Alun perin ajateltu Juha Partasen jatkokausi jää nyt siis
toteutumatta.
Kirkkoherra on keskustellut asiasta hiippakuntapastori Outi Uusimäen kanssa, eikä
näin pikaisella aikataululla tuomiokapitulilla ole esittää sopivaa henkilöä hoitamaan
seurakuntapastorin tehtävää. Rekrytoinnin käynnistäminen olisi iso prosessi ja mikäli
rekrytointi avataan myös maistereille, papin saaminen venyisi kuitenkin marraskuulle,
koska 2.11. on seuraava pappisvihkimys. Tällaiseen prosessiin ei tässä tilanteessa ehkä kannattaisi lähteä, vaan Keminmaan seurakunnan pappistilanne katsotaan kevään
2020 aikana uudelleen.
Alkukesän kokemus kahden papin työssäolosta vahvisti sen, että kesäaikana se on
mahdollista, mikäli rippikouluajalle voidaan palkata lisätyövoimaa, mutta olisi järkevää, että tulevalla talvikaudella voisi olla edelleen kolme pappia töissä. Silloin kullakin papilla olisi mahdollisuus kantaa paremmin vastuuta myös omasta työalastaan.
Mikäli seurakuntapastorin virkaan ei saada viranhoitajaa, silloin joudutaan käyttämään
sijaistyövoimaa toimituspalkkioperusteisesti.
Kirkkoherran esitys:
Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää kohteliaimmin Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Laura Kinnuselle Keminmaan seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle 1.10.2019 – 22.5.2020. Seurakuntapastorin viran
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väliaikaisen hoitajan rekrytointia ei aloiteta ja virka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä. Pyydetään tuomiokapitulia osoittamaan siihen kuitenkin pikaisestikin sopiva viranhoitaja, mikäli sellainen löytyy. Hänen viranhoitomääräyksensä voisi kestää tässä vaiheessa korkeintaan 22.5.2020 saakka
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KN 30.9.2019/131 §
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 12.9.2019 käsitellyt kirkkoneuvoston tekemää esitystä. Tuomiokapitulin toimittamana pöytäkirjanote käsittelystä:

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Ei julkinen
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Ennakkolupa voimajohdon rakentamiseen Metsä Fibre/Keminmaan seurakunta
Metsä Fibre Oy suunnittelee uuden 110 kilovoltin voimajohtoa Kemin tehdasalueelta
Keminmaan sähköasemalle. Voimajohdon rakentaminen liittyy Metsä Fibre Oy:n
Kemiin suunniteltavaan biotuotetehtaaseen. Johto suunnitellaan pääosin nykyisen
voimajohdon rinnalle.
Voimajohto tulee kulkemaan kolmen seurakunnan tilan kautta: Iso-Hoikkala, Heikkilä
II ja Lukkarin Virkatalo. Metsä Fibre tulee hakemaan valtioneuvostolta lunastuslupaa
johdon rakentamiselle. Metsä Fibre pyrkii tekemään voimajohtoalueen maanomistajien kanssa ennakkosopimukset, jotta se saa jo ennen lunastuslain mukaista ennakkohaltuunottoa rakentaa voimajohdon.
Metsä Fibre on lähettänyt seurakunnalle alla olevan mukaiset ennakkosopimukset
koskien em. tiloja. Sopimus kattaa myös luvan lunastuslain mukaiseen ennakkohaltuunottoon. Maanomistajaa ei tulla enää kuulemaan lunastusluvan antamisen yhteydessä. Jokaisesta tilasta tehdään erillinen sopimus.
SOPIMUS
Allekirjoittanut / Allekirjoittaneet /Keminmaan kunnassa / kaupungissa
olevan / olevien
nimisen tilan / nimisten tilojen
kiinteistötunnus …………………………………………. omistajana / omistajina,
alempana maanomistaja, ja toisaalta Metsä Fibre Oy, alempana Yhtiö, ovat tehneet keskenään seuraavan sopimuksen:
Yhtiö, joka on ryhtynyt toimenpiteisiin hankkiakseen lunastusteitse Kemi-lsohaara-Keminmaa
110 kV voimajohtoa varten tarvittavan kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoituksen, saa jo ennen
lunastuslain mukaista ennakkohaltuunottoa rakentaa ko. johdon edellä mainitun tilan alueiden kautta tässä sopimuksessa ja sen liitteessä 1 määritellyin ehdoin.
Yhtiö maksaa maanomistajalle ennen lunastuslain edellyttämää ennakkohaltuunottoa suoritetusta alueen haltuunotosta ja aiheutuneesta haitasta kertakorvauksena erityiskorvauksen,
mikä on 15 % lunastustoimituksessa määrättävästä lunastuskorvauksesta, kuitenkin vähintään 50 €, sekä 6 0/6:n vuotuisen koron lunastuskorvaukselle. Korko lasketaan ko. tilan osalta
alueen haltuunottamisesta lunastuskorvausten maksamispäivään asti. Siinä tapauksessa, että puuston hakkuuarvosta joudutaan määräämään korvaus, ei tältä osin suoriteta em. erityiskorvausta. Erityiskorvaukselle ei suoriteta korkoa.
Allekirjoittanut maanomistaja, joka täten suostuu em. lunastukseen ja ennakkohaltuunottoon ja jota ei enää tulla kuulemaan lunastusluvan antamisen yhteydessä, sitoutuu omasta
puolestaan pitämään tämän sopimuksen voimassa tilan tai sen ko. osan mahdolliseen uuteen
omistajaan tai käyttöoikeuden haltijaan nähden.
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
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Liite 1: SOPIMUSEHDOT
1. Yhtiö ilmoittaa maanomistajalle mahdollisimman hyvissä ajoin alueen haltuunottamisesta ja rakennustöiden aloittamisesta.

2. Yhtiö saa kohdassa 1 mainitun ilmoituksen tehtyään käyttää tilan teitä tai mahdollisesti muita maanomistajan omistamia alueita liikkumiseen johtoalueelle. Nämä tiet ja
alueet Yhtiö sitoutuu pitämään käyttökunnossa ja ensisijaisesti korjaamaan ne viimeistään rakennustöiden päättyessä. Mikäli se ei kuitenkaan ole mahdollista tai jos
maanomistaja niin haluaa, vahingot korvataan välittömästi rakennustöiden valmistuttua.

3. Yhtiö saa kohdassa 1 mainitun ilmoituksen tehtyään oikeuden suorittaa johdon rakentamista varten tarpeellisia töitä ja toimenpiteitä. Rakennustöiden aikana rikkoutuvat
rakennelmat yms. laitteet korjataan entisen veroisiksi välittömästi, mikäli se käytännössä on toteutettavissa, muussa tapauksessa tai mikäli maanomistaja niin haluaa,
vahingot arvioidaan ja korvataan välittömästi niiden tapahduttua ja viimeistään rakennustöiden valmistuttua.
4. Mikäli maa-aineksia tarvitaan, on niiden käyttämisestä sovittava erikseen.

5. Yhtiö sitoutuu hakemaan lunastuslain mukaista ennakkohaltuunottoa ko. tilan kohdalta. Lunastustoimituksessa maanomistajalla on oikeus halutessaan saada lunastuslain
mukainen ennakkokorvaus.

6. Tarvittavasta metsän hakkuusta ja johtoalueen raivauksesta pyritään sopimaan
maanomistajan kanssa erikseen.

7. Mikäli sopimuksessa tarkoitettua maastoon merkittyä johtosuuntaa olennaisesti muutetaan tilan alueella, on Yhtiön ilmoitettava asia maanomistajalle. Sopimus jatkuu entisin ehdoin, ellei maanomistaja päätä sopimusta 60 päivän kuluessa ilmoituksesta. Lisäksi on sovellettava, mitä kohdassa 10 on sopimuksen raukeamisesta sovittu.

8. Yhtiö sitoutuu hakemaan lunastuslupaa kiireellisesti. Mikäli sitä ei kuitenkaan ole haettu tai johdon rakennustöihin ryhdytty kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen
allekirjoittamisesta, raukeaa tämä sopimus. Mikäli sopimus päättyy Metsä Fibre
Oy:sta johtuvasta syystä, on maanomistajalla oikeus saada korvaus osoittamastaan
välittömästä vahingosta.

9. Mikäli rakennustyöt on aloitettu ennen lunastusluvan hakemista, on Yhtiön haettava
lunastuslupaa 12 kuukauden kuluessa rakennustöiden aloittamisesta sillä uhalla, että
erityiskorvaus kohoaa yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisen viivästyskuukauden osalta,
kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi.

10. Mikäli erillinen hakkuusopimus on ehditty tehdä ja metsä johtoaukean osalta on jo hakattu ennen sopimuksen raukeamista, Yhtiö korvaa maanomistajalle näin syntyneen
välittömän vahingon ennen uuden sopimuksen solmimista ja viimeistään 3 kuukauden
kuluessa raukeamisesta lukien. Mikäli tässä, tai kohdissa 2 taikka 3 tarkoitettujen vahinkojen korvaamisesta ei päästä sopimuskohdissa tarkoitetun ajan kuluessa yksimielisyyteen, asia jätetään lunastustoimikunnan ratkaistavaksi.
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Voimajohdon suunniteltu reitti, seurakunnan omistamat tilat ympyröity

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Keminmaan seurakunnan ja Metsä Fibre Oy:n väliset sopimukset esittelyn mukaisina.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Kemin kaupungin yhteydenotto maa-alueen myynnistä Sotisaaressa
Kemin kaupungin kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi on kysynyt seurakunnan periaatetta Sotisaaressa sijaitsevan maa-alueen myynnistä Kemin kaupungille tonttimaaksi.
Alue on n. 25 ha ja se on yleiskaavassa merkinnällä MU (Maa- ja metsätalousvaltainen alue) sekä merkinnällä Ares (Asumisen reservialue). Aluetta on yleiskaavan laatimisen yhteydessä mietitty myös asumisen kannalta. Maa-alue on Heikkilä I tilalla
(240-402-14-105). Alue on harvennettu muutama vuosi sitten ja se on hyväkasvuista
männikkökangasta. Samalla tilalla Sotisaaressa on myös puistoalueita.
Alue on karttaan rajattu sinisellä.

Kemin kysely on vasta alustava. Mikäli seurakunta on kiinnostunut, asiaa ryhdytään
tarkemmin selvittämään ja valmistelemaan.
Talouspäällikkö on tiedustellut, voisiko kyseeseen tulla vaihto, jossa seurakunta saisi
vastineeksi alueesta metsämaata. Samalla seurakunta voisi luopua myös Sotisaaressa
sijaitsevista puistoalueista. Paulus Rantajärvi on ilmoittanut, että myös vaihto on mahdollinen, mikäli sopivaa metsämaata löytyy.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ryhtyy neuvottelemaan Kemin kaupungin
kanssa karttaliitteen mukaisen alueen luovuttamisesta. Ensisijaisesti seurakunta esittää
vaihtokauppaa, mikäli Kemin kaupungilla on tarjota sopivaa metsämaata. Samassa yhteydessä voidaan neuvotella myös Sotisaaressa samalla tilalla olevista puistoalueista.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Koiravaljakkoreitti seurakunnan kiinteistöille
Seurakunta on päättänyt myydä Alessandro Maccarille ja Simona Pincolle perustettavan yhtiön nimiin Honkamaan leirikeskuksen kiinteistöt ja määräalan Honkamaan tilasta. Kauppakirjat allekirjoitetaan lokakuun puoliväliin mennessä.
Ostajat aloittavat kiinteistöllä huskyfarmi toiminnan, kun se on siirtynyt heidän omistukseensa. He ovat kysyneet seurakunnalta mahdollisuutta käyttää ostettavan määräalan ympärillä olevaa Honkamaan tilaan kuuluvan palstan (Kotipalsta) ja viereistä
Pekkalan tilaan kuuluvan palstan (Kotipalsta) maapohjaa koiravaljakkoreitin linjaamiseen. Reittiä varten ei tarvitse poistaa puustoa. Honkamaan palstalla sijaitsee partiolippukuntien käyttöön annettu alue, johon ei reittiä voi linjata.
Kartassa alueet on rajattu vihreällä. Maccarille ja Pincolle siirtyvä määräala sijaitsee
Honkamaan Kotispalstan sisällä. Partiolaisten alue on merkitty karttaan punaisella.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Alessandro Maccarille ja Simona Pincolle annetaan lupa
koiravaljakkoreitin linjaamiseen Honkamaan tilan Kotipalstalle ja Pekkalan tilan
Kotipalstalle. Reittiä varten ei saa poistaa puustoa eikä sitä saa linjata
Partiolippukuntien käytössä olevalle alueelle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Honkamaan leirikeskuksen irtaimiston myynti
Seurakunta on päättänyt myydä Alessandro Maccarille ja Simona Pincolle perustettavan yhtiön nimiin Honkamaan leirikeskuksen kiinteistöt ja määräalan Honkamaan tilasta. Kauppakirjat allekirjoitetaan lokakuun puoliväliin mennessä.
Maccari ja Pinco ovat kysyneet seurakunnalta mahdollisuutta ostaa Honkamaan kiinteistöissä oleva irtaimisto. Kiinteistön kauppaan ei voi sisällyttää irtaimistoa. Irtaimiston myynnistä on tehtävä erillinen päätös. Kirkkoneuvosto voi päättää irtaimiston
myynnistä. Seurakunnalla ei ole käyttöä leirikeskuksen irtaimistolle, joten siitä voidaan luopua.
Majoitusrakennuksessa, sauna/wc –rakennuksessa, kodassa ja vanhassa päärakennuksessa olevalla irtaimistolla ei ole merkittävää arvoa. Keittiö/ruokalarakennuksessa on
uudempaa irtaimistoa. Sekin on pääsääntöisesti hankittu v. 2005, jolloin kiinteistö on
otettu käyttöön. Päärakennuksen irtaimistosta arvoa on ruokasalin kalusteilla (10 pöytää ja 44 tuolia) sekä astiastolla. Keittiössä on täydellinen astiasto 40 hengelle sekä
ruuanlaittoastiat.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myydä Alessandro Maccarille ja Simona Pincolle Honkamaan
leirikeskuksen kiinteistöissä myyntihetkellä olevan irtaimiston 2 500 €:lla, siten että
kalusteiden hinta on 2 000 € ja astiaston hinta on 500 €.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Muut asiat
1. Oulun Hiippakunnan tuomiokapituli istunnossaan 12.9. toteaa kirkkoherra Sanna
Komulaisen palvelussuhteen Keminmaan seurakunnassa päättyvän 23.1.2020.
2. Seuraavat kokoukset pidetään
Kirkkoneuvosto 28.10.2019
Kirkkoneuvosto 25.11.2019 (talousarviokokous)
Kirkkovaltuusto 9.12.2019
Kirkkoneuvosto 13.1.2020
3. Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on valinnut vuoden seurakunnaksi Keminmaan seurakunnan. Perusteluissa on todettu, Keminmaassa tehdään arvokasta työtä
huolehtimalla Pyhän Mikaelin kirkossa olevasta kirkkoherra Rungniuksen muumioituneesta ruumiista. Samoin perusteluissa todettiin, että seurakunnan tilat ja hautausmaa ovat hyvin hoidetut ja henkilökunnan palvelu on ensiluokkaista.
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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: 128, 131, 137
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: 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 135 ja 136
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Kirkkolaki 72 §:n 3 mom:n

Pöytäkirjan pykälät: 132

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: 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 135 ja 136
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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