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Kokousaika

Maanantai 16.12.2019 klo 18.00 - 20.07

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

läsnä/poissa

Päätöksentekijät (18)

Paula Aaltonen, varapuheenjohtaja
Ari Aho
Marjo Appelgren
Jarkko Hannunen, puheenjohtaja
Vesa Inkilä
Irja-Liisa Jääskö
Marja Kaakko
Jukka-Pekka Kerimaa
Virpi Kirkinen
Aila Kuha
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Nikurautio
Marjo Nurmi
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Maija-Liisa Ruonavaara
Jarmo Saariniemi
Pirkko Saastamoinen

läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Varajäsenet
Vesa Joutsenvaara

läsnä

kirkkoneuvoston pj. Ari Rautakoski
sihteeri, Päivi Tervo

läsnä
läsnä

Muut

Allekirjoitukset

s
'Jarkko^Hannunen, puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Päivi Tervo, sihteeri

Keminmaassa 19.12.2019

Ucuyz \QUaJtfyo
Irja-Liisa Jääskö

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Marja Kaakko

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 2. - 16.12.2019 virastoaikana. Pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 22.12.2019
lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 22.12.2019

Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra
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ALKUTOIMET
30
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus...
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.

31
Laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden
toteaminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5, Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouksesta on postitettu 28.11.2019 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle kirjallinen
kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 2. - 16.12.2019
Päätös:
Kirkkovaltuusto totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

32
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 § Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana
on kirkkoneuvoston ehdotus.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.

33
Pöytäkirjan
tarkastajien ja
ääntenlaskijoiden
valitseminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 § Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan ko
kouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Irja-Liisa Jääskön
ja Marja Kaakon.
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Eron myöntäminen seurakunnan luottamustehtävistä Anniina Holmalle
KN 30.9.2019/§ 128
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.
KV 16.12.2019/34 §
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
1. myöntää Anniina Holmalle ero lähetystyönjohtokunnan jäsenyydestä.
2. valita lähetystyönjohtokunnan jäseneksi Kaarina Nykäsen jäljellä olevaksi
kaudeksi 2019 - 2020.
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35
Lisätalousarvio 2019 investointeihin
KN 25.11.2019/153 §
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

T-%

0,00

50 000,00

0,0

-265,61

265,61

0,0

38 155,18

61 844,82 38,2

Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä

50 000,00

Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu

60 000,00

3 425,47

56 574,53

5,7

605,04

-605,04

0,0

260 000,00

41 920,08

218 079,92

16,1

50 000,00

Vanhan pappilan lämpöremontti

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

50 000,00

Ta 2019
lisätalousarvion
jälkeen

Lisätalousarvio
2019
-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 €

______
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Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 16.12.2019/35 §
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti lisätalousarvion vuodelle 2019
kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
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36
Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2021
KN 25.11.2019/154 §
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.
KV 16.12.2019/36 §
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti toiminta-ja taloussuunnitelman sekä
talousarvion vuodelle 2020.
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Keminmaan seurakunnan kirkkoherran vaali
KN 25.11.2019/§ 156
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 haastatelee 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,
vaali materiaalista 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
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välitöntä vaalia pienemmäksi. Välillisessä 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 kokoja 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 mukaisia 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 Appelgren, 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.
KV 16.12.2019/37 §
Kirkkovaltuuston päätös:
Vs. kirkkoherra Ari Rautakoski poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian
käsittelyn ajaksi.
Kirkkovaltuusto käsitteli päätösesityksen kohdat yksi kerrallaan.
1. kohdan käsittely
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen: Keminmaan seurakunnalla
ei ole KJ 6:14 mukaisia syitä, joiden perusteella kirkkoherran virkaa ei voida julistaa
haettavaksi
2. kohdan käsittely
Keskustelun kuluessa Maija-Liisa Ruonavaara esitti, että päätösesityksen kohta 2.
muutetaan kuulumaan: välillistä vaalitapaa ei käytetä kirkkoherran valintaprosessissa.
Risto Rimpisalo ja Eeva Lääkkö kannattivat Ruonavaaran esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja oli
suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka
kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka Ruonavaaran
tekemää, äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti (äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan):
-

Kirkkoneuvoston esitys JAA 9 ääntä (Aaltonen, Appelgren, Hannunen, Inkilä,
Jääskö, Kerimaa, Kirkinen, Lampela, Saastamoinen)
Ruonavaaran esitys EI 9 ääntä (Kaakko, Lääkkö, Nikurautio, Nurmi, Rainto,
Rimpisalo, Ruonavaara, Saariniemi, Joutsenvaara)
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Puheenjohtaja totesi, että molemmat esitykset olivat saaneet saman verran ääniä,
jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja äänesti kirkkoneuvoston esitystä,
joten kirkkovaltuusto on hyväksynyt päätösesityksen kohdan 2 kirkkoneuvoston
esityksen mukaisena: seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä kirkkoherran
valintaprosessissa.
Risto Rimpi salo jätti kirjallisena eriävän mielipiteen 2. kohdan päätöksestä.
3. kohdan käsittely
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston tekemän esityksen:
kirkkoherran viran erityistarpeita ovat talouden ja hallinnon tuntemus.
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38
Kirkkovaltuuston tietoon saatettavat asiat
1. Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 26.11.2019 käsitellyt Keminmaan
seurakunnan kirkkovaltuuston 20.5.2019 § 27 tekemää päätöstä rakennetun
määräalan (Maulan seurakuntatalo) myymisestä ja siitä tehtyä valitusta.
Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt hylätä valituksen ja vahvistaa
myyntipäätöksen.
2. Honkamaan kauppakirjat allekirjoitetaan 29.11.2019
3. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 11.2.2020. Kokouksessa
suoritetaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaali.
4. Oulun Hiippakunnan tuomiokapituli on jatkanut Ari Rautakosken virkamääräystä
Keminmaan seurakunnan kirkkoherran virkaan 31.7.2020 saakka.

39
Muut valtuutettujen esille ottamat asiat
Muita asioita ja aloitteita ei ollut.
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40
Valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ia täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 38, 39

VALITUSOSOITUS
Valitus
viranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ia hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohiois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Virka-aika: klo 8.00 - 16.50
Posti-osoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 34, 35, 36, 37
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Telekopio: 08-3110659
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli©evl.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus-ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
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ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus
asiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä
muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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Eriävä mielipide Keminmaan kirkkovaltuuston 16.12.2019 kokouksessaan tekemään päätökseen
Keminmaan seurakunnan kirkkoherran vaalitavasta.

Asiaa käsiteltiin pykälässä 37 kohdassa 2.
Perustelu eriävälle mielipiteelle:
Keminmaan seurakunnassa on edessä uuden kirkkoherran valinta, mutta valintatavasta ollaan erimieltä.
Osa kirkkoneuvoston jäsenistä katsoo äänestyspäätöksellä, että luottamushenkilöiden tulee
talouspäällikön esityksen mukaisesti valita kirkkoherra.
Kaksi kirkkoneuvoston jäsentä äänesti kyseistä päätöstä vastaan. Heistä seurakuntalaisilla täytyy olla oikeus
tehdä valinta koska kyse on kaikkien seurakunnan jäsenten sielunpaimenesta. Ovathan he kirkollisveron
maksajinakin kirkon ylläpitäjiä. Osa Keminmaan seurakuntalaista on ollut yhteydessä joihinkin
luottamushenkilöihin ja ilmaissut heille kannattavansa kirkkoherran vaalissa välitöntä vaalitapaa
Vähentämällä seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, voidaan saada aikaan ilmiö, että yhä useampi
äänestää jaloillaan eroamalla kirkosta. Ei voi vedota siihen, että välitön vaali on "työläs ja kallis", eikä
siihen, että demokraattisesti valittu kirkkoneuvosto/valtuusto on saanut luottamuksen ja on sitä kautta
oikeutettu tekemään valinta.
Missä se luottamus on sitten seurakuntalaisia kohtaan, kun heidän ei annettaisi äänestämällä valita omaa
kirkkoherraansa kuten ennen? Ja missä on se todellinen demokratia? Siirtämällä valinta pienen porukan
päätettäväksi viedään seurakuntalaisilta pois heidän vaikutusmahdollisuutensa kirkkoherraa valittaessa.
Antakaamme Keminmaan seurakuntalaisten valita vaaleilla uusi kirkkoherransa niin ennenkin. Näin
parhaiten toteutetaan seurakunnan jäsenille kuuluva oikeus vaikuttaa oman sielunpaimenensa valintaan.

Keminmaassa 17.12.2019

Risto Rimpisalo \
Keminmaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen.

