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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi edellisen sunnuntain aiheen ”Taivaan
kansana maailmassa” mukaisesti tekstiä Jesajan kirjan luvusta 32.
12 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
13 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä
seurakunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla 29.4.-6.5.2021. Kokouskutsut
valtuutetuille on lähetetty 29.4.2021.
Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 §:n ja
kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja
että se jäsenmäärältään on KL 7:4 §:n mukaan päätösvaltainen.
Kirkkovaltuuston päätös: todettiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
14 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina ja päättää, että pöytäkirja
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä 11.5.-10.6.2021 seurakunnan
nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa.
Kirkkovaltuuston päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taavi Jarva ja
Rita Kumpulainen. Päätettiin pitää pöytäkirja valitusosoituksineen yleisesti
nähtävillä 11.5.-10.6.2021 seurakunnan nettisivuilla ja
kirkkoherranvirastossa.
15 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Vs. Kirkkoherra lupasi avata Muissa asioissa tarkemmin kirkkoherra Kimmo
Helomaan virkavapauskuviota.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin lisäyksellä.
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16 §
VANHAN PAPPILAN PALOVAHINKOKORVAUSSOPIMUS, LIITE 2
KN 62 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Pohjola Vakuutus Oy esittää seurakunnalle käytyjen neuvottelujen
lopputuloksena
liitteen
mukaisen
korvaussopimuksen
16.4.2019
tapahtuneeseen Vanhan pappilan päärakennuksen palovahinkoon liittyen.
Sopimuksen mukainen rakennuksen kokonaisvahingonkorvausmäärä on
yhteensä 761 378,31 €, josta rakennuksen vakuutuskorvausosuutta on
740 000 €, muuta rakennuksen vahinkoon kohdistuvaa korvausosuutta
9 349,71 € ja irtaimiston korvausosuutta 12 028,60 €.
Pohjola Vakuutus Oy on suorittanut seurakunnalle tähän mennessä
päivänarvoon määriteltynä vakuutuskorvauksena yhteensä 458 460 €.
Rakennuksen osalta sopimuksen mukaisen loppukorvauksen (279 540 €)
suorittamisen edellytyksenä on uuden rakennuksen rakentaminen samalle
kiinteistölle ja samaan käyttötarkoitukseen. Palovaurioituneen rakennuksen
tilalle rakennettava rakennus voi olla palovaurioitunutta rakennusta laajempi.
Jälleenhankintatoimien tulee olla suoritettuna viimeistään 24.3.2024.
Muut vakuutuskorvausosuudet, yhteensä 21 378,31 € suoritetaan
seurakunnalle 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tultua kummankin
sopijapuolen taholta allekirjoitetuksi.
Mukana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan on seurakunnan
edustajana sopimusneuvotteluissa toiminut asianajaja Esa Luomajoki.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle
liitteen
mukaisen
enimmäiskorvaussopimuksen hyväksymistä. Sopimus allekirjoitetaan
16.6.2021 mennessä kirkkoherran ja talousjohtajan toimesta.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
Merk. Asianajaja Esa Luomajoki poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen
kello 17.45.
---KV 6.5.2021:
Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen
mukaisen enimmäiskorvaussopimuksen hyväksymistä. Sopimus
allekirjoitetaan 16.6.2021 mennessä kirkkoherran ja talousjohtajan toimesta.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Merk. Asianajaja Esa Luomajoki poistui kokouksesta asian esittelyn ja
päätöksen jälkeen kello 18.32.
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Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan talousjohtajalle, joka huolehtii
sopimuksen allekirjoittamisesta.
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_______ /_______
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17 §
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, LIITE 3
KN 37 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi
kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5.§:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Kirkkoneuvoston tilinpäätöskokouksen jälkeen allekirjoitettu tasekirja
tilinpäätöstietoineen annetaan tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen
antamista varten. Tilintarkastaja keskustelee tilinpäätöksestä myös
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajiston Kaisu Juvanin, Pauli
Määtän, Kimmo Helomaan ja Eero Nuoliojan kanssa.
Tilinpäätöksen toiminnallisen osan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle
kokouksessa esittelee kirkkoherra ja taloudellisen osan talousjohtaja.
Seurakunnan verotulot ja valtionrahoitusosuudet vuonna 2020 olivat yhteensä
3 742 666 € (vuonna 2019: 3 603 679 €), kasvua vuoteen 2020 verrattuna
138 987 €. Kirkollisverotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 126 711
€ eli 3,9 %. Kirkon keskusrahaston valtion lisätalousarvion kautta
seurakunnallemme myöntämä ylimääräinen tuki koronaviruspandemian
vuoksi oli 11 598 €.
Opetusja
kulttuuriministeriön
Kirkon
keskusrahaston
kautta
seurakunnallemme myönnetty diakoniatyön erityisavustuksen suuruus oli
14 731
€.
Kyseisen
erityisavustuksen
käyttöaika
diakoniatyön
mahdollisuuksiin tukea vaikeuksissa olevia ihmisiä on 30.6.2021 saakka.
Ministeriö seuraa myönnetyn avustuksen käytön tuloksellisuutta,
tarkoituksenmukaisuutta ja avustusten vaikuttavuutta. Seurakuntamme
diakoniatyö siirsi tämän erityisavustuksen käytettäväksi kokonaisuudessaan
vuoden 2021 puolella.
Kempeleen seurakunnan osuus valtionrahoituksesta vuonna 2020 oli 346 236
€ (vuonna 2019: 333 960 €). Tästä katettiin Oulun keskusrekisterin osalta
kirkonkirjojen ylläpitoon liittyviä kuluja yhteensä 36 653 € ja hautatoimen
kuluja 151 025 €, jolloin kulttuuriperinnön ylläpitoon eli Vanhan kirkon
restauroivaan peruskorjaukseen jäi valtionrahoituksesta käytettäväksi 158 558
€.
Toimintatuottoja seurakunnallemme kertyi yhteensä 128 087 € (vuonna 2019:
171 854 €) ja toimintakulujen määrä oli yhteensä 3 011 069 € (vuonna 2019:
2 960 050 €). Seurakunta ei lomauttanut henkilökuntaansa koronapandemian
aikana.
Käyttötalouden toimintakate tilinpäätöksessä oli – 2 882 982 € (v. 2019: 2 788 196 €) ja vuosikate 514 099 € (v. 2019: 465 960 €). Suunnitelman
mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä, 352 174 € (v. 2019 poistojen määrä
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oli 340 635 €). Kertaluonteisia poistoja tehtiin 6 535 €. Vuosikatteen osuus
poistoista oli 146 % (v. 2019: 137 %).
Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta osoittaa
ylijäämää 161 926,11 €.
Vuonna 2021 investointeihin käytettiin yhteensä 1 256 474 €, joka koostui
pää-osin Kirkonmäen restauroivan korjaushankkeen kustannuksista.
Hankkeen kokonaiskustannusarviosta 4,26 milj. € on toteutunut tähän
mennessä 3,39 milj. €.
Kirkkohallituksen täysistunto myönsi huhtikuun 2020 kokouksessaan
273 840 €:n suuruisen, valtion rahoituksesta jaettavan rakennusavustuksen
Kirkonmäkihankkeellemme. Hankkeemme koostuu Vanhan kirkon, sen
kellotapulin ja piha-alueiden restauroivista kunnostustöistä. Avustus oli Oulun
hiippakunnan alueelle suurin myönnetty rakennusavustus vuoden 2020 osalta
ja kuudenneksi suurin koko Suomen ev.lut. kirkon osalta. Rakennusavustuksia
jaettiin yhteensä lähes 7 milj. €, yhteensä 59 hankkeelle. Suurin yksittäinen
rakennusavustus oli suuruudeltaan 1,46 milj. €.
Kirkonmäen restauroivan korjaushankkeen pääpaino tämän tilinpäätösvuoden
osalta oli Vanhan kirkon paanukaton uusimisessa sekä hirsimaalausten
konservoinnissa. Lisäksi jatkettiin myös kirkon sisäpuolisten osien
peruskorjausta.
Seurakunnan omistukseen hankittiin Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa
pitkään Kempeleen ja lähiseudun kulttuurielämää palvellut mutta Oulun
seudun koulutuskuntayhtymän omistuksessa ollut Steinway & Sons konserttiflyygeli. Kirkonmäen hautausmaan uusien aiemmin lunastamattomien
uusien hautapaikkojen määrän vähetessä ja lopulta loppuessa ja hautausten
pääpainon näin vähitellen siirtyessä Kokkokankaan hautausmaalle, päätettiin
Kokkokankaan seurakuntakeskuksen salin käyttämistä siunaustilapaikkana
vahvistaa sinne hankittavilla virtuaaliuruilla.
Tulipalossa tuhoutunut Vanhan pappilan päärakennus päästiin purkamaan ja
alue siistimään kesällä 2020. Vanhan pappilan palovakuutuskorvauskäsittelyn
ollessa muutoin edelleen kesken Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa, päätettiin
pappilan pihapiiriin hankkia jo tässä vaiheessa kota palvelemaan pappilan
alueeseen liittyvää käyttötarvetta erityisesti seurakunnan lasten ja nuorten
osalta.
Keskustan seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien takia käytöstä poistettuun
diakoniatyön toimisto-osaan tehtiin laajamittainen peruskorjaus. Peruskorjattu
toimisto-osa otettiin käyttöön toukokuun lopussa. Syyskuussa 2020 oli
kuitenkin todettava, että lähes kaikki tiloissa työskennelleet työntekijät saivat
tiloissa oireita, joten tilojen käyttö jouduttiin lopettamaan uudelleen. Vuoden
2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että Keskustan
seurakuntakeskuksen tarveselvitysvaihe aloitetaan heti seurakunnan
päästrategian ja siihen liittyvän kiinteistöstrategian valmistumisen jälkeen.
Samassa yhteydessä päätettiin myös kiinteistötoimen resurssilisäyksestä.
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Seurakunnan investointeja varten on varattu yhteensä 3 milj. €:n suuruinen
laina, jota on nostettu seuraavasti:
 vuonna 2017:
1,5 milj. €
 vuonna 2018:
 vuonna 2019:
0,6 milj. €
 vuonna 2020: 0,4 milj. €
Nostamatonta osuutta on jäljellä 0,5 milj. €.
Lainaa on lyhennetty seuraavasti:
 vuonna 2017:
100 559 €
 vuonna 2018:
201 117 €
 vuonna 2019:
201 117 €
 vuonna 2020: 201 117 €
 jäljellä 31.12.2020: 1 796 089 €
 kokonaiskorko: 1,21 %
Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä vuoden lopussa oli 37 pv.
Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa
seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla
tilinpäätöspäivänä. Yleistä ohjetta siitä, kuinka monen päivän maksut pitäisi
voida kattaa rahoitusarvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla, ei voida antaa.
Eräs tapa arvioida asiaa on esim. se, että rahoitusarvopapereilla, rahoilla ja
pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan kassasta maksut ainakin
seuraavien verotulojen saamiseen saakka. Seurakuntamme osalta rahavarojen
riittävyyteen vaikuttaa seurakunnalla menneinä vuosina olleet suuret
leirikeskus- ja hautausmaahankkeet sekä meneillään oleva Kirkonmäkihanke.
Seurakunnan omavaraisuusaste, joka mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä oli 73,4
prosenttia. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on
hälyttävän suuri.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 437,54 € ylijäämää ja taseen
loppusumma on 30 099,91 €. Seurakunnan hoidossa olleiden hoitohautojen
määrä vuoden 2020 aikana oli yhteensä 208 arkkuhautapaikkaa (vuonna 2019:
210 arkkuhautapaikkaa). Pitkäaikaissopimusten määrä 31.12.2020 oli
yhteensä 68 kpl (vuonna 2019: 59 kpl). Kesähoitosopimusten määrä oli 44 kpl
(vuonna 2019: 49 kpl). Vuoden 2020 kesäkauden aikana hoitohautojen hoito
suoritettiin kokonaisuudessaan ulkoistettuna ostopalveluna.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5.§:n mukaan kirkkoneuvosto tekee
tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tuloksella
tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen poistoeron,
varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen
siirtämistä vapaaehtoisiin varauksiin (yleisimmin investointivaraus),
rahastoihin tai edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 KJ 15:5 mukaisesti ja jättää sen
tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.
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2) esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
siirretään seurakunnan vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 161 926,11 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä osoittaa ylijäämää 2 779 625,41 €.
3) esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 437,54 €
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää 4 586,05
€.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan
---KV 6.5.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1) seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
siirretään seurakunnan vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 161 926,11 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä osoittaa ylijäämää 2 779 625,41 €.
2) hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 437,54 €
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää 4 586,05
€.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan
Merk. Maija Mattila poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana, ennen
päätöksentekoa kello 19.46.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: toimintakertomus toimitetaan kunnan pääkirjastoon ja
annetaan tiedoksi työyhteisölle työntekijäintraan.
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18 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 4
KN 69 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilintarkastaja on antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2020 hallinnosta, kirjanpidosta ja
tilinpäätöksestä.
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä;
2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2020.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 6.5.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2020.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
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19 §
SEINÄJOKI-OULU -RADAN RATATOIMITUS/LUNASTETTU OMAISUUS JA KORVAUSPÄÄTÖS,
LIITTEET 5-5B
KN 10 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Valtioneuvosto myönsi 15.5.2008 Ratahallintokeskukselle lunastusluvan
omistusoikeuksin Seinäjoki – Oulu -radan palvelutason parantamishankkeen
ensimmäisen vaiheen rakentamiseen tarvittaviin maa-alueisiin. Seurakuntaa
koskeva 935 m ² suuruinen lunastusalue kiinteistöstä 244–401-31-94 Kullio
on esitetty liitteessä. Maa-alue on otettu Väyläviraston haltuun 28.7.2014.
Väylävirasto (aiemmalta nimeltään Liikennevirasto) on Suomen valtion virasto,
joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Väyläviraston
tehtävänä on vastata Suomen tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä.
Kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan 15.5.2018/89 § Maanomistajien
Arviointikeskus Oy:n valmistelemaan seurakunnan puolesta ratatoimitukseen
liittyvät korvausvaatimusasiat sekä toimimaan seurakunnan asiamiehenä asiaan
liittyvissä käsittelyissä liitteen (6) mukaisesti.
Toimeksiantosopimukseen kuuluivat seuraavat tehtävät:
1) korvausarvioiden laadinnassa tarvittavien asiakirjojen hankkiminen;
2) menetysten tilakohtainen arvioiminen maastossa;
3)

tilakohtaisten korvausarvioiden ja -vaatimusten laatiminen
perusteluineen sekä vaatimusten toimittaminen toimitusmiehille;

4) korvauspäätöstä koskevien tietojen toimittaminen seurakunnalle.
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 19.6.2018/106 § liitteen (6a)
mukaisen korvausvaatimuksen Liikennevirastolle esitettäväksi.
Seurakunta on nyt vastaanottanut liitteen mukaisen korvauspäätöksen tähän
ratatoimitukseen liittyen. Maksettavan korvauksen määrä on yhteensä 3 177
€.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto
1) ottaa saadun korvauksen tiedoksi;
2) merkitsee ratatoimituksen seurakunnan osalta päättyneeksi ja
3) antaa korvauspäätöksen ja ratatoimituksen päättymisen seurakunnan
osalta kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 6.5.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto ottaa saadun korvauspäätöksen ja
ratatoimituksen päättymisen seurakunnan osalta tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeepanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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20 §
ERON MYÖNTÄMINEN VALTUUTETTU OUTI HUTTUSELLE SEURAKUNNAN
LUOTTAMUSTOIMISTA JA HENKILÖIDEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN ERI LUOTTAMUSTOIMIIN,
KN 39 §/2021:
valmistelija: hallintosihteeri
Outi Huttunen on toimittanut 22.2.2021 liitteen mukaisen eroanomuksensa.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan luottamustoimeen
on vaalikelpoinen kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa
kesken
toimikauden
hänet
vapautetaan
luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Tällä valtuustokaudella Huttunen on toiminut kirkkovaltuuston jäsenenä
toukokuusta 2020 lähtien. Lisäksi hänet on valittu diakonian vastuuryhmän
jäseneksi. Kirkkovaltuutetun erosta päättää siis kirkkovaltuusto, mutta
vastuuryhmän jäseneksi kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmämallin ja
toimintaohjeiden mukaisesti kokouksessaan uuden jäsenen. (”Toimikauden
aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään kirkkoneuvostossa”, kohta 3)
Esitys (kirkkoherra): kirkkoneuvosto
1) myöntää eron Outi Huttuselle diakonian vastuuryhmän jäsenyydestä ja
valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen, Elina Rautialan;
2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Huttuselle eron
hänen luottamustoimistaan;
3) esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa, että Huttusen tilalle
kirkkovaltuuston jäseneksi valtuustokauden loppuun saakka tulee
valtuustoryhmän 1. varajäsenenä oleva Petri Gallén.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 6.5.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) myöntää Outi Huttuselle eron hänen luottamustoimistaan
2) toteaa, että Huttusen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi valtuustokauden
loppuun saakka tulee valtuustoryhmän 1. varajäsenenä oleva Petri Gallén.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk lähetetään Huttuselle ja Gallénille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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21 §
KIRKONMÄKIHANKKEEN PÄIVITETTY HANKESUUNNITELMA, LIITTEET 6-6C
KN 70 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Kirkollisen rakennuksen korjaus ja restaurointi:
Kirkko kuuluu olennaisena osana suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirkot ovat
sekä jumalanpalvelushuoneita että korvaamatonta kulttuuriperintöä. Ne
koskettavat useimpia ihmisiä eri elämäntilanteissa kasteesta hautajaisiin.
Kirkot muodostavat rakennusmuistomerkkiemme joukossa merkittävän ja
keskeisen osan. Mikään muu rakennustyyppi ei omaa vastaavaa keskiajalta
nykypäivään ulottuvaa jatkuvuutta kuin kirkot. Kirkkorakennukset ovat
sijaintipaikkansa maamerkkejä ja osa alueellista identiteettiä. Erityisesti
kesäisin ne ovat myös suosittuja matkailukohteita (Lähde: Museovirasto.)
Museoviraston tehtävänä on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena
keskusvirastona vaalia kirkollista kulttuuriperintöä. Museovirasto ohjaa ja
valvoo yhdessä Kirkkohallituksen kanssa, että kirkkojen korjauksissa
noudatetaan hyvää rakennustapaa ja otetaan huomioon niiden ominaispiirteitä.
Kirkkoja on aina korjattu määrävälein ja niissä on toteutettu käytön, liturgian
tai teknisen varustetason vaatimia muutoksia ja täydennyksiä. Myös
nykyaikana asianmukainen korjaus on elinehto kirkon säilymiselle
tulevaisuuteen. Hyvä korjaustapa ja restaurointi kunnioittaa kirkon
historiallista olemusta ja arkkitehtuuria, vie eteenpäin arvokasta
kulttuuriperintöä samalla kun huolehditaan kirkon soveltumisesta vähä vähältä
muuttuvaan käyttöön (Lähde: Museovirasto.)
Vuonna 1993 annetun kirkkolain mukaan kirkollinen rakennus, joka on
rakennettu ennen vuotta 1917, on suojelunalainen. Kirkollisia rakennuksia on
kirkkolain mukaan kirkkojen ohella myös kellotapulit ja kirkkopiha aitoineen
ja portteineen. Rakennuksen suojelu kohdistuu myös sen kiinteään
sisustukseen ja siihen liittyviin maalauksiin. Suojelulainsäädännön tehtävänä
on huolehtia, että kirkollisia rakennuksia hoidetaan asianmukaisella tavalla
(Lähde: Museovirasto).
Kempeleen seurakunnan arvokohde:
Kempeleen Vanha kirkko, joka on valmistunut v. 1691, on tärkeä osa maamme
kansallista
kulttuuriomaisuutta.
Tämä
asettaa
seurakunnallemme
julkisyhteisönä vaativia velvoitteita kirkkorakennuksen hoidossa ja
korjauksissa.
Kempeleen Vanha kirkko on nk. pohjalainen tukipilarikirkko, jonka
rakennustapa juontaa juurensa keskiajan lopulle. Tämä rakennustapa on
nimensä mukaisesti ollut erityisesti Pohjanmaan puukirkkojen tyypillinen
rakennusmuoto 1600-luvulla. Aikanaan yli sadasta tukipilarikirkosta on
säilynyt Suomessa vain 11 ja niistä vanhimmat, kuten Kempeleen Vanha
kirkko, ovat myös maamme vanhimpia säilyneitä hirsirakennuksia.
Vanhan kirkon seiniä ja holvia kaunistavat Mikael Toppeliuksen ja Emanuel
Granbergin 1700-luvulla tekemät maalaukset. Niistä pohjoisseinän Marian
ilmestyksen ja länsiseinän Ristiltäoton on museovirasto listannut 1700-luvun
kauneimpiin taideteoksiin kuuluvaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Vanhan kirkon vieressä sijaitseva kellotapuli on järjestyksessään toinen ja
rakennettu vuosina 1768–1769.
Kirkkoympäristö on vuosisatojen kuluessa muotoutunut kokonaisuus. Vanhan
kirkon ja kellotapulin ympärillä on hautausmaa, jota on laajennettu lukuisia
kertoja sen jälkeen, kun kirkon alle hautaamisesta luovuttiin 1700-luvun
lopulla. Nykyisen hautausmaan vanhimmat hautamuistomerkit ovat kirkon
läheisyydessä, muodostaen arvokkaan osan paikallista kulttuurihistoriaa ja
perinnettä. Myös alueelle aikoinaan rakennettu kiviaita, kulkureitit, istutetut
puut ja pensaat ja sitä kautta koko aluesuunnittelu, valitut käytäväpinnoitteet,
suunniteltu valaistus sekä rakennettu tekninen tila kuuluvat tärkeänä osana
tähän nyt korjattavaan ja restauroitavaan kirkkoympäristöön.
1600-luvun puukirkko, 1700-luvun kellotapuli ja hautausmaan toisessa
laidassa oleva 1990-luvulla rakennettu uusi kirkko muodostavat historiallisesti
monisyisen rakennusryhmän mäntyjä kasvavalla hiekkaharjulla.
Kirkonmäkihanketta
koskeva
hankesuunnitelma
kirkkovaltuustossa 1.12.2016/34.§:

hyväksyttiin

Hankkeen toteutus vaiheistettiin tuolloin vuosille 2017–2020 ja laaja-alaisen
hankkeen kattokokonaiskustannusarvioksi määriteltiin tuolloin 4 080 600 €,
sis. alv 24 %:
1. vaihe 2017-2019:
Kirkko
kattorakenteet
julkisivumaalaukset
Kellotapuli
Varastotila
Rakennuttajakustannukset

yhteensä
1 369 300 €
379 300 €
18 300 €
177 400 €
73 800 €
363 100 €
2 381 200 €

2. vaihe 2018-2020:
Maalausten konservointi
Kirkon sisäpuoliset korjaukset
Rakennuttajakustannukset

558 000 €
62 200 €
44 700 €
664 900 €

3. vaihe 2020:
Piha- alueet
Rakennuttajakustannukset

876 700 €
157 800 €
1 034 500 €

Kirkkovaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä
myös, että kustannusosuudet tarkentuvat toteutussuunnittelun yhteydessä
käytävien arvo- ja laajuuskeskustelujen yhteydessä.
Päivitetty hankesuunnitelma:
Päivitetyssä hankesuunnitelmassa on otettu huomioon kunnostamis- ja
restaurointiprojektin aikana ohjausryhmässä (=kirkkoneuvosto) käydyt arvo- ja
laajuuskeskustelut sekä eri viranomaistahoilta tulleet velvoitteet.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Hankesuunnitelman päivityksestä ovat vastanneet pääsuunnittelija Ulla
Rahola, Vanhan kirkon ja kellotapulin hankeosan projektipäällikkö Markku
Seppälä ja projekti-insinööri Heikki Alaviitala, aluerakentamisen
projektipäällikkö Matti Sirviö sekä alkuperäisen hankesuunnitelman
valmistelussa mukana olleet silloinen projektipäällikkö Jyrki Heinonen ja
hankevastaavana toimiva talousjohtaja Anneli Salo.
Hankkeen valmistelua ja etenemistä on vuodesta 2015 lähtien koordinoinut
kirkkoneuvosto, joka on samalla toiminut myös hankkeen ohjausryhmänä.
Liitteen mukaisessa hankesuunnitelmassa on määritelty kaikki tähän
Kirkonmäen hankkeeseen liittyvät pakottavat, säilyttävät ja tasoa parantavat
korjaus-, muutos- ja lisäysehdotukset.
Kirkonmäkihankkeen toteutuneet kustannukset ajalla 1.1.2017 – 31.3.2021
ovat yhteensä 3 531 097 €, sis. alv 24 %:
Kirkko
Kellotapuli

3 095 607 €
322 064 €

Piha-alueet

113 426 €

Kustannukset sisältävät myös rakennusaikaisesta lainarahoitusosuudesta
aiheutuneet korot ja muut kulut.
Hankesuunnitelman kustannustaulukkoon ei tätä ennen ole tehty hallinnollisia
muutoksia. Suunnitelmalaajennukset perustuvat hankkeen ohjausryhmänä
toimivan kirkkoneuvoston (Kn 26.1.2017/11.§) antamaan ohjaukseen.
Laajennukset on suunnitelmallisesti hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa
14.5.2020/16.§ kirkkolain edellyttämien olennaisten muutosten käsittelyn
yhteydessä.
Päivitetyn hankesuunnitelman mukaisiin jäljellä oleviin hankeosuuksiin
tehtävät määrärahavaraukset 2021-2022 ovat yhteensä 1 581 940 €, sis. alv
24 %:
Kirkko
Kellotapuli
Piha- ja hautausmaaalueet
Vanhan kirkon
valaisinten ja kirkkotekstiilienkonservointityöt
Kirjahanke (Kn
24.9.2020 / 132 §)

889 000 €
53 200 €
574 740 €
25 000 €

40 000 €

Kustannukset sisältävät myös rakennusaikaisesta lainarahoitusosuudesta
aiheutuneet korot ja muut kulut.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Kirkonmäkihankkeen
kokonaiskustannusarvio
hankesuunnitelmaan
kirjatuilla kustannuksilla on yhteensä 5 113 037 €, sis. alv 24 %.
Kirkkohallituksen täysistunnon (21.4.2020/50 §) myöntämän 273 840
euron suuruisen rakennusavustuksen jälkeen Kirkonmäkihankkeen
omarahoitusosuudeksi jää 4 839 197 €.
Hankesuunnitelman kustannustaulukkoon ei tätä ennen ole tehty hallinnollisia
muutoksia. Suunnitelmalaajennukset perustuvat hankkeen ohjausryhmänä
toimivan kirkkoneuvoston (Kn 26.1.2017/11.§) antamaan ohjaukseen ja
laajennukset on suunnitelmallisesti hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa
14.5.2020/16.§ kirkkolain edellyttämien olennaisten muutosten käsittelyn
yhteydessä
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle liitteen mukaisen päivitetyn hankesuunnitelman
hyväksymistä. Hankesuunnitelman mukainen enimmäisomarahoitusosuus
on 4 840 000 €.
2) valtuuttaa
talousjohtajan
laatimaan
ja
allekirjoittamaan
museoviranomaiselle lähetettävät hanketta koskevat lausuntopyynnöt;
3) päättää, että hankesuunnitelman liiteosioon päivitetään loppupiirustukset
sitä mukaa kun ne valmistuvat.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 6.5.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn
hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukainen enimmäisomarahoitusosuus on 4 840 000 €.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan talousjohtajalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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22 §
PITKÄAIKAINEN LAINA
KN 68 §/2021:

valmistelija: talousjohtaja
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa seurakunnan tarvitseman
lainan ottamisessa, uudistamisessa tai maksuajan pidentämisessä, jollei
kyseessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina (KL 9. luku 1.§).
Kirkkovaltuusto antoi 12.5.2015/11 § kirkkoneuvostolle valtuuden ottaa
enintään kolmen miljoonan euron suuruisen lainan enintään 15 vuoden
maksuajalla valmisteilla olevia investointihankkeita varten. Tuolla lainalla
maksettiin pois myös seurakunnan käytössä ollut 0,41 milj. euron
luottolimiitti, jonka kirkkoneuvosto päätti lisätä seurakunnan käyttötiliin
27.5.2014/90 § Kokkokankaan hautausmaahankkeen loppuunsaattamiseen
liittyneeseen rahoitustarpeeseen.
Seurakunnan investointeja varten varattua 3 milj. €:n suuruista lainaa on
nostettu seuraavasti:





vuonna 2017:
vuonna 2018:
vuonna 2019:
vuonna 2020:

1,5 milj. €
0,6 milj. €
0,4 milj. €

Nostamatonta osuutta on jäljellä 0,5 milj. €.

Lainaa on lyhennetty seuraavasti:







vuonna 2017:
100 559 €
vuonna 2018:
201 117 €
vuonna 2019:
201 117 €
vuonna 2020:
201 117 €
jäljellä 31.12.2020: 1 796 089 €
kokonaiskorko: 1,21 %

Seurakunnalla on käynnissä investointihankkeiden osalta Kirkonmäen hanke,
joka on määritelty valmistumaan lokakuuhun 2022 mennessä.
Tämän hankkeen päivitetyn hankesuunnitelman mukaiset vuosien 2021-2022
määrärahavaraukset ovat yhteensä 1 581 940 €, sis. alv 24 %.
Vanha kirkko
Kellotapuli
Piha- ja hautausmaaalueet
Vanhan kirkon
valaisinten ja kirkkotekstiilienkonservointityöt
Kirjahanke (Kn
24.9.2020 / 132 §)

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

889 000 €
53 200 €
574 740 €
25 000 €

40 000 €
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Kirkonmäkihankkeen lisäksi seurakunnassa on valmisteilla uuden pappilan
rakentamishanke. Pappilan palovakuutuskorvaus uuden rakennuksen
rakentamiseksi on yhteensä 740 000 €, josta seurakunnalle on jo suoritettu
458 460 €. Loppukorvausosuus suoritetaan syntyvien jälleenhankintakustannusten mukaan sen jälkeen, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu selvitys
toteutuneista jälleenrakentamistöiden kustannuksista. Täyden korvauksen
saamiseksi uuteen rakennukseen liittyvät jälleenhankintatoimet tulee olla
suoritettuna 24.3.2024 mennessä. Asia on ehdollinen siihen saakka, kunnes
vakuutusyhtiön ja seurakunnan välinen korvaussopimus on allekirjoitettu.
Tarkemmat
hankekustannusosuudet
määritellään
kirkkoneuvoston
kirkkovaltuustolle myöhemmin hyväksyttäväksi esittämässä pappilan
päivitetyssä hankesuunnitelmassa.
Seurakunnan poistolaskennan kautta uusiin investointeihin käytettävä suora
omarahoitusosuus vuoden 2021 osalta on 349 560 € ja vuoden 2022 osalta
346 250 € eli yhteensä 695 810 €.
Seurakunta tarvitsee näiden kahden investointihankkeen osalta lisärahoitusta
yhteensä 1 milj. euroa, joka ehdotetaan toteutettavaksi lainarahoituksella €.
Seurakunta on myös aloittamassa talousstrategian laadinnan, jonka yhteydessä
selvitetään seurakunnan mahdollisuuksia laajentaa tulopohjaansa.
Lainanlyhennyksen kuukausierät 25 vuoden laina-ajalla laskettuna ovat:
 lainamäärä 1 milj. €: 40 000 €/vuosi ja 3 334 €/kk
o yhtä aikaa olemassa olevan lainan kanssa 30.6.2032 asti:
241 117 €/vuosi ja 20 100 €/kk
 lainamäärä 3 milj. €: 120 000 €/vuosi ja 10 000 €/kk.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto antaa
kirkkoneuvostolle valtuuden ottaa miljoonan euron suuruisen lainan, nykyisen
lainan
lisäksi,
enintään
25
vuoden
maksuajalla
seurakunnan
investointihankkeita varten. Vaihtoehtoisesti kirkkoneuvoston on mahdollista
hakea kolmen miljoonan euron suuruista lainaa enintään 25 vuoden
maksuajalla, jolla samalla maksetaan pois seurakunnan nykyinen lainaosuus ja
loppuosa käytettään seurakunnan investointihankkeisiin. Kirkkoneuvosto
vastaa lainan ottamiseen liittyvistä jatkovalmisteluista yhteistyössä
talousjohtajan kanssa.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
---KV 6.5.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle valtuuden
ottaa miljoonan euron suuruisen lainan, nykyisen lainan lisäksi, enintään 25
vuoden
maksuajalla
seurakunnan
investointihankkeita
varten.
Vaihtoehtoisesti kirkkoneuvoston on mahdollista hakea kolmen miljoonan
euron suuruista lainaa enintään 25 vuoden maksuajalla, jolla samalla
maksetaan pois seurakunnan nykyinen lainaosuus ja loppuosa käytettään
seurakunnan investointihankkeisiin. Kirkkoneuvosto vastaa lainan ottamiseen
liittyvistä jatkovalmisteluista yhteistyössä talousjohtajan kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: annetaan tiedoksi talousjohtajalle, jolla toimeenpano
kirkkoneuvoston suuntaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

20
23 §
MUUT ASIAT
Esitys: merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: merkitään, ettei muita asioita ollut.
Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä ei saa
tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

21
24 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Seuraavat kokoukset: Valtuustoseminaari 3.6.2021 klo 17 alkaen, syksyn
kirkkovaltuuston kokoukset: 7.10. ja 16.12.
2. Kirkkoherra Kimmo Helomaalle tuomiokapituli on myöntänyt
virkavapautta ajalle 30.8.2021-21.8.2022 (Tuomiokapitulin päätös
6.4.2021, 6§)

Esitys: merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: merkittiin.
Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä ei saa
tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

22
25 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 7
Kokouksen päättäminen klo 20.10.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 7.

Kaisu Juvani
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 7.5.2021

Taavi Jarva

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

Rita Kumpulainen

