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KEMPELEEN SEURAKUNTA
Kissaojantie 12, 90450 KEMPELE
p. 08-561 4500

PÖYTÄKIRJA 2/2022
KIRKKOVALTUUSTO

Aika

Torstaina 12.5.2022 klo 18.00 – 20.52

Paikka

Hybridinä, joko Teams-sovelluksessa sähköisesti tai Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen, salissa paikan päällä, os. Kissaojantie 12, 90450
Kempele
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Pajula Terttu
kirkkovaltuuston jäsen
Rajala Tiina
kirkkovaltuuston jäsen
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Karppinen Tarja
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Karvonen Sari
tiedotussihteeri

Striimaaja

Teams-sovelluksen kautta kokouksessa etänä:
Janatuinen Sari
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Mattila Maija
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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra kertoi tänään vietettävän suomalaisuuden päivää. Kirkkovuoden
tämän viikon aihe on Jumalan kansan koti-ikävä. Laulettiin virsi 581.
Kirkkoherra luki heprealaiskirjeiden tekstiä luvusta 13.
12 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
13 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä
seurakunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla 5.-12.5.2022. Kokouskutsut
valtuutetuille on lähetetty 5.5.2022.
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 17.5.2022-16.6.2022
seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa.
Kirkkovaltuuston päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa
toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Heikki Mattila ja Kari Ylisirniö. Päätettiin
pitää pöytäkirja valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä 17.5.202216.6.2022 seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa.

15 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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16 §
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS, LIITE 2
KN 47 §/2022:
valmistelija: talousjohtaja
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnasta,
tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (kirkkojärjestys 15 luku 5 §).
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös
on
viipymättä
annettava
tilintarkastajalle
tarkastettavaksi
sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä. Tilintarkastajamme keskustelee tilinpäätöksestä myös
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajiston Kaisu Juvanin, Pauli
Määtän, Erja Oikarisen ja Eero Nuoliojan kanssa.
Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan uuden Lähellä sinua -strategian
lokakuun kokouksessaan. Tämä tilinpäätös on kuitenkin laadittu vuoden 2021
loppuun asti voimassa olleen Apostolin kyydissä -strategiaan perustuen.
Seurakunnan verotulot ja valtionrahoitusosuudet vuonna 2021 olivat yhteensä
3 962 782 € (vuonna 2020: 3 742 666 €), kasvua vuoteen 2021 verrattuna
220 116 €. Kirkollisverotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 207 624
€ eli 5,5 %.
Kempeleen seurakunnan osuus Suomen ev.lut. kirkon saamasta
valtionrahoituksesta vuonna 2021 oli 358 728 € (vuonna 2020: 346 236 €).
Tästä rahoituksesta katettiin kirkonkirjojen ylläpitoon (Oulun keskusrekisteri)
liittyviä kuluja yhteensä 10 907 € ja hautatoimen kuluja 129 462 €, jolloin
kulttuuriperinnön
ylläpitoon
eli
Vanhan
kirkon
restauroivaan
peruskorjaukseen jäi valtionrahoituksesta käytettäväksi 218 359 €.
Toimintatuottoja seurakunnallemme kertyi yhteensä 139 573 € (vuonna 2020:
128 087 €) ja toimintakulujen määrä oli yhteensä 3 058 690 € (vuonna 2020:
3 011 069 €). Palkkakulujen osuus kaikista seurakunnan toimintakuluista oli
58 % (vuonna 2020: 55,7 %) ja verotuloista laskettuna 49,2 % (vuonna 2020:
49,6 %). Seurakunta ei ole lomauttanut henkilöstöään koronapandemian
aikana.
Käyttötalouden toimintakate tilinpäätöksessä oli – 2 919 117 € (v. 2020: 2 882 983 €) ja vuosikate + 676 206 € (v. 2020: + 514 100 €).
Suunnitelman mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä, 350 024 €. Vuonna
2020 poistojen määrä oli 345 639 €. Vuoden 2021 osalta toteutettiin myös
poistosuunnitelmaa koskeva muutos, joka perustui Virastokollegion 17.6.2020
hyväksymään
ja
tilivuodesta
2021
käyttöön
kohdentamaan
seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito- ja suunnitelman mukaisten
poistojen laskentaohjeeseen. Ohjetta oli edellisen kerran päivitetty
kirkkohallituksen toimesta vuonna 2005. Tämän muutoksen takia vuoden
2021 kertaluonteisten poistojen määrä on huomattavan suuri, yhteensä
3 056 798 € (vuonna 2020: 6 535 €).
Vuosikatteen osuus poistoista oli tästä johtuen vuonna 2021 vain 20 % kun
vuonna 2020 vastaava prosenttiosuus oli 146 %. Vuodesta 2022 alkaen
vuosikatteen osuus poistoista palaa kuitenkin vuoden 2020 tasolle.
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Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta osoittaa
poistolaskentamuutoksesta johtuen huomattavaa alijäämää 2 730 615,23 €.
Alijäämä
pystytään
kuitenkin
kattamaan
edellisten
tilikausien
ylijäämäosuudesta.
Vuonna 2021 investointeihin käytettiin yhteensä 733 750 €, joka koostui
kokonaisuudessaan
Kirkonmäen
restauroivan
korjaushankkeen
kustannuksista. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston valmisteleman
Kirkonmäkihankkeen hankesuunnitelman kokouksessaan 6.5.2021/21 §.
Päivitetyn
ja
samalla
laajennetun
hankekokonaisuuden
kokonaiskustannusarvio on 5,12 milj. €, josta vuoden 2021 loppuun mennessä
on toteutunut 3,85 milj. €. Kirkkohallituksen täysistunto myönsi huhtikuussa
2020 tälle hankkeelle yhteensä 273 840 €:n suuruisen rakennusavustuksen.
Kirkonmäkihanke koostuu Vanhan kirkon, sen kellotapulin ja piha-alueiden
sekä ympäröivän hautausmaa-alueen rakennettujen osien (kuten käytävät ja
valaistus) restauroivista kunnostustöistä. Kirkonmäen restauroivan
korjaushankkeen pääpaino tämän tilinpäätösvuoden osalta on ollut Vanhan
kirkon penkkien restauroinnissa, sisäpuolisten seinäpintojen puhdistus- ja
maalaustöissä sekä lattioiden kunnostus- ja maalaustöissä. Kirkon uusi
paanukate tervattiin kolmannen kerran kesän 2021 aikana. Vanhan kirkon
lämmityslaitteiston sekä valaistuksen muutos on myös pääosin jo tehty. Myös
Vanhan kirkon ja kellotapulin ulkoalueiden suunnittelu on saatu valmiiksi ja
toteutus voidaan aloittaa keväällä 2022. Vanhan kirkko ja kellotapuli siunataan
uudelleen käyttöön mikkelinpäivänä 2.10.2022 olevan piispanmessun
yhteydessä.
Vanhan pappilan palovakuutuskorvauskäsittely vakuutusyhtiön kanssa saatiin
päätökseen kevättalvella 2021 ja enimmäiskorvaussopimus allekirjoitettiin
hallintokäsittelymme jälkeen kesäkuussa 2021. Kirkkovaltuusto hyväksyi
uuden pappilan rakentamista koskevan päivitetyn hankesuunnitelman
lokakuun kokouksessaan. Uuden pappilan rakentaminen päästään aloittamaan
vuoden 2022 aikana rakennuslupakäsittelyn ja sen jälkeisten
urakkakilpailutusten valmistuttua.
Keskustan seurakuntakeskukseen on kahden viimeisen vuosikymmenen
aikana tehty laaja-alaisia mittauksia ja rakennetutkimuksia sekä niistä saatuihin
tuloksiin perustuvia peruskorjauksia. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan
auttaneet poistamaan tiloihin liittyvää rakenteista johtuvaa sisäilmaongelmaa.
Koska rakennukseen vielä tarvittavasta mittavasta peruskorjauksesta
aiheutuneet korjauskustannukset olisivat tulleet olemaan huomattavan
korkeat, tilojen ollessa tämänkin jälkeen suhteellisen tehottomat eikä
korjauksen lopputuloksen onnistumisesta olisi kuitenkaan ollut täyttä
varmuutta, päätti kirkkovaltuusto, että kyseinen rakennus puretaan.
Purkuaikataulussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon salitilan ja
siihen liittyvien keittiö- ja tarjoilutilojen käytön vuoksi uuden pappilan
rakentamisaikataulu. Uuteen pappilaan on tulossa Kempeleen keskustan
alueella edelleen tarvittavaa sali- ja keittiötilaa.
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Työntekijöiden
työskennellessä
pääosin
edelleen
Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen isoissa yhteiskäyttötiloissa, päätti kirkkoneuvosto lähteä
valmistelemaan tarvittavaa siirtotilaratkaisua Kempeleen alueen vuokratilojen
ollessa edelleen seurakunnan tarvitsemaan käyttöön vähäiset. Siirtotilaratkaisu
muodostui kuitenkin kustannuksiltaan huomattavan kalliiksi eivätkä sitä
kautta saadut tilaratkaisut olisi parhaalla mahdollisella tavalla palvelleet
seurakunnan toiminnallisia ja toimistollisia tilatarpeita. Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen olemassa oleviin sisätiloihin päädyttiinkin rakentamaan
neljä uutta kevytrakenteista toimistotilaa ja yksi toiminnan käytössä ollut
huonetila siirrettiin toimistotilakäyttöön. Tämä tilaratkaisumalli on
mahdollistanut työntekijöiden palaamista etätöistä lähityöskentelyyn.
Seurakunnan edustajat kävivät vuoden aikana neuvotteluja myös Kempeleen
kunnan edustajien kanssa yhteisen Kempele-talo-hankkeen osalta.
Kirkkovaltuusto päätti kuitenkin joulukuun kokouksessaan, että seurakunnalla
ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta lähteä tähän hankkeeseen mukaan ja että
seurakunta selvittää ensin Keskustan seurakuntakeskuksen tonttiin liittyvät
vaihtoehdot.
Kirkkovaltuusto päätti myös valtuustoaloitevalmistelun ja -käsittelyn myötä,
että seurakunta ei toistaiseksi rakenna omaa krematoriota.
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. €
•
vuonna 2021: 0,2 milj. €
Nostamatonta osuutta on jäljellä 0,3 milj. €.

Lainaa on lyhennetty seuraavasti:
•
vuonna 2017: 100 559 €
•
vuonna 2018: 201 117 €
•
vuonna 2019: 201 117 €
•
vuonna 2020: 201 117 €
•
vuonna 2021: 201 117 €
•
jäljellä 31.12.2021: 1 794 972 €
•
kokonaiskorko: 1,21 %
Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä vuoden lopussa oli 39 pv.
Edellisen vuoden lopussa 37 pv. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän
maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja
pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Virastokollegion 7.10.2021 hyväksymän
tilinpäätösohjeen mukaisesti kyseisen tunnusluvun tulisi olla vähintään 90 pv.
Seurakuntamme osalta rahavarojen riittävyyteen vaikuttaa seurakunnalla
menneinä vuosina olleet suuret leirikeskus- ja hautausmaahankkeet sekä
meneillään
oleva
Kirkonmäkihanke.
Seurakunta
nosti
lainaa
Kirkonmäkihanketta varten vuonna 2021 200 000 € hankkeesta
aiheutuneiden kokonaiskustannusten ollessa yhteensä 733 750 € eli vuoden
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2021 kustannusosuudesta 533 750 € katettiin kirkollisverotuloilla 315 391 €
ja seurakunnan saamalla valtionrahoitusosuudella 218 359 €. Vuodenvaihteen
90 pv:n maksuvalmius olisi ollut saavutettavissa jäljellä olevan nostamattoman
lainaosuuden ja kirkkovaltuuston päättämän lisälainaosuuden käyttämisellä
Kirkonmäkihankkeen investointikustannusten kattamiseen mutta tätä
mahdollisuutta ei haluttu tässä vaiheessa käyttää, koska seurakunnalla oli
talousjohtajan tekemän laskennan perusteella mahdollisuus toteuttaa
Kirkonmäen investointihanketta seurakunnan omarahoitusosuudella myös
vuoden 2022 puolella.
Seurakunnan omavaraisuusaste, joka mittaa seurakunnan vakavaraisuutta,
alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä oli
66,8 %. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on
hälyttävän suuri.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 4,91 € ylijäämää ja taseen
loppusumma on 29 516,83 €. Seurakunnan hoidossa olleiden hoitohautojen
määrä vuoden 2021 aikana oli yhteensä 229 arkkuhautapaikkaa (vuonna 2020:
208 arkkuhautapaikkaa). Pitkäaikaissopimusten määrä 31.12.2021 oli
yhteensä 66 kpl (vuonna 2020: 68 kpl). Kesähoitosopimusten määrä oli 51 kpl
(vuonna 2021: 43 kpl).
Vuoden 2021 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.
LAVA

Asiakohdalla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia: kasvatuksen työalojen toimintakertomukset kertovat
monipuolisesta toiminnasta, laadukkaista kohtaamisista ja erilaisista
osallistumismahdollisuuksista lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Seurakunta on
tavoittanut lähes koko Kempeleen rippikouluikäluokan, jonka koko vuonna
2021 oli 290 nuorta. Kerhonojaaja-, isos- ja kesäkerhotoiminta on useimmalle
nuorelle heidän ensimmäinen työpaikkansa. Uuden pappilan rakentamisen
kautta seurakuntamme saa lisää lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön kohdennettuja
toimintatiloja.
Keskustan
seurakuntakeskuksen
tontin
jatkokäyttösuunnittelussa otetaan huomioon seurakunnan jäsenten
ikäjakauma ja sitä kautta kiinteistöalueen suunnitteluun liittyvät erityistarpeet.
Kiinteistömme, piha-alueemme ja hautausmaa-alueemme suunnitellaan,
toteutetaan ja ylläpidetään niin, että ne ovat olleet mahdollisimman
esteettömiä eri ikäisille käyttäjäryhmille.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto:
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1.
allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021 KJ 15:5 mukaisesti ja jättää
sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.
2.
esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
siirretään seurakunnan vuoden 2021 tilikauden alijäämä 2 730 615,23 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän
tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätili
osoittaa ylijäämää 49 010,18 €.
3.
esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
siirretään
hautainhoitorahaston
tilikauden
ylijäämä
4,91
€
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien
ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää 4 590,96 €.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kevään kokouksen esityslistalle.
----KV 12.5.2022:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
siirretään seurakunnan vuoden 2021 tilikauden alijäämä 2 730 615,23 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän
tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätili
osoittaa ylijäämää 49 010,18 €.
2. esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
siirretään
hautainhoitorahaston
tilikauden
ylijäämä
4,91
€
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien
ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää 4 590,96 €.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Merk. Petri Gallén poistui kokouksesta toimintakertomuksen läpikäynnin
aikana klo 19.47 ennen päätöksentekoa.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
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Toimeenpano: tilinpäätös julkaistaan seurakunnan nettisivuilla ja lähetetään
kunnan pääkirjastoon.
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17 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 3
KN 75 §/2022:
Seurakunnan tilintarkastaja on antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2021 hallinnosta, kirjanpidosta ja
tilinpäätöksestä.
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä;
2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.
LAVA

Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2021.
Päätös (kirkkoneuvosto): päätettiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5. esityslistalle.

---------KV 12.5.2022:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2021.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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18 §
KIRKOLLISVERON TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023, LIITTEET 4-4A
KN 76 §/2022:
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkolain 15:2 mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2021 oli 15 040. Kasvua edelliseen vuoteen 98
henkilöä. Vuoden 2021 kirkollisverotulokertymä oli yhteensä 3 604 054 €,
josta toimintaan käytettiin 1 406 194 €, hallintoon sekä ohjelmien ja
laitteistojen tekniseen ylläpitoon 563 505 €, kiinteistötoimeen 632 899 € ja
keittiötoimeen 176 152 €. Lainan lyhennykseen ja korko-osuuteen käytettiin
219 800 € sekä loppuosuus 605 504 € käytettiin Vanhan kirkon ja kellotapulin
peruskorjaukseen.
Vuoden 2023 sote-verouudistuksen myötä kuntien verotuloja siirretään
valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Muutos on
suuruudeltaan noin 14 mrd € vuoden 2022 tasossa laskettuna. Verotuksen
painopisteen siirtämisellä kunnilta valtiolle on vaikutusta myös
kirkollisverotulon määrään. Valtion tuloveron määrän kasvaessa merkittävästi
ensisijaisesti tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän
valtion tuloveroon ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Soteuudistuksen yhteydessä on linjattu, että nyt tapahtuvat verorakenteen
muutoksen eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä.
Jotta uudistus olisi myös kirkollisveron osalta tuottoneutraali tulee myös
seurakuntien tarkastella muutoksen ennakoitua vaikutusta seurakunnan
arvioituun tuloverokertymään.
Valtiovarainministeriön laatiman laskelman mukaan seurakuntamme
tuloveroprosentin alentamispaine olisi 0,05 %-yks. ja soteuudistukseen
perustuva eurollinen alentamistarve 154 882 €, jolloin seurakuntamme olisi
verotulollisesti samassa tasossa vuoden 2021 kirkollisverotuloverokertymän
kanssa.
Seurakunta nosti tuloveroprosenttiaan 1,35 prosentista 1,45 prosenttiin
vuodelle 2010, jolloin lähdettiin suunnitelmallisesti varautumaan pitkällä
aikavälillä toteutettaviin uusinvestointi- ja peruskorjaustarpeisiin.
Suurimmat investoinnit v. 2010 lähtien ovat olleet:
• leirikeskus Luurinmutka, käyttöönottovuosi 2010
• Kokkokankaan hautausmaahanke, käyttöönottovuosi 2015
• Kirkonmäkihanke: Vanhan kirkon ja kellotapulin sekä niiden
lähialueiden restauroiva peruskorjaus, valmistuminen syksyllä 2022.
Valmisteilla olevia ja myöhemmässä vaiheessa valmisteluun tulevia
investointihankkeita ovat:
• uuden pappilan rakentaminen, jonka päärahoitusosuutena on Vanhan
pappilan palovakuutuskorvaus,
• Kokkokankaan hautausmaahanke, vaihe 2, hautausmaa-alueen
laajennus ja vainajien säilytystilan rakentaminen,

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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•
•
•
•

Pyhän Kolminaisuuden kirkon peruskorjaus ja uudemman
hautausmaaosan valaistuksen, jäte- ja vesipisteiden, käytävien sekä
varikkoalueen ja pysäköintialueen kunnostaminen,
Tiilitien
tontin
uudelleen
rakentuminen/Keskustan
seurakuntakeskuksen purkaminen,
Kirkonmäen huoltorakennuksen peruskorjaus,
leirikeskus Luurinmutkan saunarakennuksen peruskorjaus ja
pelialueiden uudelleen rakentaminen sekä vanhojen lomamajojen
purkutyöt.

Pitkäaikaista lainaa seurakunnalla on tällä hetkellä 1 744 693 €, jonka määrä
tulee lisääntymään tulevien korjaushankkeiden myötä.
Mikäli nyt ei tehtäisi 0,05 %-yks. mukaista soteuudistukseen perustuvaa
tuloveroprosentin alentamista niin tämä mahdollistaisi seurakunnan toiminnan
säilyttämisen vähintään nykyisellä tasollaan ja seurakunnan toiminnan
tarvitsemaan kiinteistökantaan liittyvän nopeamman tarveselvitysvaiheiden
toteuttamisen, sitä kautta korjaus- ja investointisuunnitelmien laatimisen sekä
hankkeiden toteutussuunnitteluun ja toteuttamiseen siirtymisen. Ajalliset ja
eurolliset resurssit huomioon ottaen on isoja kiinteistöhankkeita toistaiseksi
pystytty toteuttamaan vain yksi kerrallaan.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kirkollisverolla katetaan valtaosa
seurakunnan kuluista. Kuluista merkittävä osa koskee lasten ja nuorten
toimintaa ja toimintamahdollisuuksia.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
tuloveroprosentti säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2023.

seurakunnan

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5. esityslistalle
---------KV 12.5.2022:

Esitys (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tuloveroprosentti
säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2023.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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Toimeenpano: veroprosentti annetaan tiedoksi verohallinnolle
marraskuussa, yleensä 17.11.2022 mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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19 §
VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN
KN 65 §/2022:
valmistelija: vs. kirkkoherra Oikarinen
Seurakuntavaalit, jossa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt, pidetään
joka neljäs vuosi. Edellisen kerran seurakuntavaalit pidettiin vuonna 2018.
Tänä vuonna toimitettavien seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on
su 20.11.2022, ja ennakkoäänestys tapahtuu ajalla 8.-12.11.2022.
Seurakuntavaalien toimittamisesta vastaa vaalilauta. Seurakunnan
kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan
vaalivuoden toukokuun loppuun mennessä. Vaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta
varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19,1, KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL
23:2,1).
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan
aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä (KL 23:19, 4).
Vaalilautakunnan kokoa harkittaessa tulee huomioida, että vaalilautakunnan
on kokouksissaan oltava koolla päätösvaltaisena. Vaalilautakunta on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä
tehdessä (KL 7:4).
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä tulee huomioida, että seurakunnan
toimielimessä on sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisestä syystä muuta johdu (KL 23:8).
Kirkkoherra voi osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn läsnäolo- ja
puheoikeudella.
Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan
jäseninä oli kirkkoherran lisäksi viisi jäsentä sekä viisi varajäsentä (KV
24.5.2018).
LAVA

Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys (vs. kirkkoherra): kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että kirkkovaltuusto
1) valitsee vaalilautakunnan, jonka jäseniksi valitaan seuraavat viisi jäsentä:
(esitys
henkilöistä
tuodaan
neuvostoon)
ja
varajäseniksi
numerojärjestyksessä seuraavat (esitys henkilöistä tuodaan neuvostoon);
2) nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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Päätös:
Kohta 1: vaalilautakuntaan esitettiin varsinaisiksi jäseniksi
seuraavia henkilöitä:
Saini Kela
Oiva Kähkölä
Kyösti Hintsala
Sisko Holma
Tiina Rajala
Ja varajäseniksi numerojärjestyksessä seuraavia henkilöitä:
1. Raija Juopperi
2. Pirkko Hintsala
3. Reino Laitinen
4. Tuukka Myllymäki
5.
Kohta 2: vaalilautakunnan puheenjohtajaksi esitettiin nimettävän
Saini Kelan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5. esityslistalle
----KV 12.5.2022:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) valitsee vaalilautakunnan, jonka jäseniksi on esitetty valittavan seuraavat
viisi jäsentä:
Saini Kela
Oiva Kähkölä
Kyösti Hintsala
Sisko Holma
Tiina Rajala
ja varajäseniksi numerojärjestyksessä seuraavat henkilöt
1. Raija Juopperi
2. Pirkko Hintsala
3. Reino Laitinen
4. Tuukka Myllymäki
5. Petri Gallén
2) nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan, esitetty on Saini Kelaa.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: lähetetään oteptk valituille tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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20 §
SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA, LIITE 5
KN 77 §/2022:
valmistelija: hallintosihteeri
Kirkon työmarkkinalaitos, JUKO ry ja Kirkon alat ry ovat
hyväksyneet liitteen mukaisen vuosien 2022–2024 kirkon virka- ja
työehtosopimukseen sisältyvän suositussopimuksen papeille ja
kanttoreille maksettavista toimituspalkkioista. Suosituksen
euromääriä on korotettu 5 %. Muutoin suositus on entinen.
LAVA

Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys (vs. kirkkoherra): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että se hyväksyy liitteen mukaisen suosituksen toimituspalkkioista,
minkä jälkeen suosituksen mukaiset uudet taksat tulevat voimaan.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24
luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5.
esityslistalle

---KV 12.5.2022:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen
mukaisen suosituksen toimituspalkkioista, minkä jälkeen
suosituksen mukaiset uudet taksat tulevat voimaan.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: oteptk annetaan taloussihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

16
21 §
MUUT ASIAT
Esitys: merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.
Kokouksessa kysyttiin, ovatko hybridikokoukset vielä välttämättömiä
koronatilanteen rauhoituttua. Vs. kirkkoherra vastasi, että hybridikokoukset
eivät ole enää välttämättömiä, mutta puheenjohtaja päättää, kuinka
kokoukset järjestetään. Teams-yhteyden päässä olevilta valtuutetuilta saatiin
tässä vaiheessa hybridikokouksia puoltavia näkökulmia. Perusteluina
esitettiin, että erityisesti kirkkovaltuuston kokousten vähäisen määrän
vuoksi niihin tulisi valtuutetun olla helpompi osallistua, vaikka sitten etänä.
Kirkkovaltuuston päätös: merkittiin tiedoksi.
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: päätöksestä riippuen

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

17
22 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Uuden pappilan vaihetilanne. Valtuutettu, uuden pappilan
rakennuttajakonsultti Pentti Saarinen kertoi tilanteesta.
2. Kirkonmäkihankkeen vaihetilanne. Talousjohtaja Anneli Salo kertoi
tilanteesta. Piispa Jukka Keskitalo vihkii Vanhan kirkon ja kellotapulin
uudelleen käyttöön 2.10.2022. Sen jälkeen on luvassa juhlaviikot, joiden
ohjelmasta tulee tarkempia tietoja myöhemmin.
3. Seuraavia kokousaikoja:
- valtuustoseminaari 17.5. klo 17
- kirkkovaltuuston kokous 15.12.2022 klo 18
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:
_________ /_________

18
23 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 6
Iltavirsi 548.
Kokouksen päättäminen klo 20.52.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 6.

Kaisu Juvani
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.5.2022

Heikki Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

Kari Ylisirniö

