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ALKUHARTAUS
Laulettiin virrestä 7: 1,4. Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi tämän viikon
evankeliumitekstiä Matteuksen evankeliumin luvusta 11. Teksti kertoo
Jumalan pelastussuunnitelmasta.
23 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Seurakunnan nuorisotyön työalan nimissä
kirkkovaltuutettu, kasvatuksen vastuuryhmän jäsen Tuukka Myllymäki, ja
työntekijät Arto Pisilä, Pia Rättyä sekä Antti Ristkari luovuttivat tuhoutuneen
Pappilan uudelleen rakentamiseksi kerätyn adressin, jonka syksyn aikana
olivat allekirjoittaneet yhteensä 536 ihmistä (julkisesti nimi 406 henkilöltä,
liite 2; ei-julkinen liite, jossa kaikkien allekirjoittajien nimet, arkistoidaan
seurakunnan päätearkistoon liitteenä nro 2/1.). Adressissa oli nimien lisäksi
kommentteja pappilaa koskien sekä viestejä päättäjille. Puheenjohtaja ja
kirkkoherra ottivat adressin vastaan.
24 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.-17.12.2019. Kokouskutsut
valtuutetuille on lähetetty 9.12.2019
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
25 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina ja päättää, että pöytäkirja
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
20.12.2019-20.1.2020 viraston aukioloaikoina.
Kirkkovaltuuston päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka
Myllymäki ja Kerttu Mömmö, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätettiin pitää pöytäkirja valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.12.2019-20.1.2020 viraston aukioloaikoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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26 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Ryhmäpuheenvuorojen käyttömahdollisuus lisättiin pykälään 32,
tiedotusasioihin.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin lisäyksellä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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27 §
SUOMEN PIPLIASEURAN YHTEISTYÖSOPIMUS
KN 116 §/2019:
valmistelija: lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Seurakunnalla on ollut toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus Suomen
Pipliaseuran kanssa raamatunkäännöstyön tukemisesta Boliviassa.
Tavoitesumma on ollut 3000€ vuodessa. Pipliaseurasta saadun tiedon
mukaan kyseinen hanke on päättynyt. Uutta kohdetta esitetään päättyneen
hankkeen tilalle, Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaa.
Ohjelma on alkanut vuonna 2017. Se ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle
Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Ohjelman myötä
20 000 naista oppii lukemaan. Lukemaan oppiminen omalla kielellä on
perustava ihmisoikeus. Tyttöjen ja naisten kouluttaminen kohentaa perheiden
elämää monin tavoin. Vain lukutaitoinen voi osallistua kokonaisvaltaisesti
yhteisönsä ja yhteiskuntansa toimintaan. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös
lapsensa kouluun. Lukutaito tuo työtä ja auttaa ylös äärimmäisestä
köyhyydestä.
Esitys (vs. khra Teemu Riihimäki): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että
1) yhteistyösopimus Suomen Pipliaseuran kanssa päivitetään ja sopimuksen
kohteeksi vaihdetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma;
2)

kannatustavoitteeksi asetetaan 3000€ vuodessa, joka maksetaan
talousarviomäärärahoista;

3)

sopimuksen yhteyshenkilöksi merkitään lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 17.12.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) yhteistyösopimus Suomen Pipliaseuran kanssa päivitetään ja sopimuksen
kohteeksi vaihdetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma;
2) kannatustavoitteeksi asetetaan 3000€ vuodessa, joka maksetaan
talousarviomäärärahoista;
3) sopimuksen yhteyshenkilöksi merkitään lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk annetaan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorille, jolla toimeenpano asiassa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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28 §
LUOTTAMUSHENKILÖ JAAKKO OKKOSEN ERONPYYNTÖ SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA,
EI-JULKINEN LIITE 3
KN 117 §/2019:
valmistelija: hallintosihteeri
Seurakunnan luottamushenkilö Jaakko Okkonen on lähettänyt kesäkuussa
sähköpostitse eronpyyntönsä koskien luottamushenkilönä työskentelyään.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valitun
luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Kirkkolain 23 luvun 4 pykälän mukaan luottamustoimesta
voi erota pätevästä syystä. Saman luvun seitsemännen pykälän mukaan ”jos
seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston
jäsenten
vaaleilla
tai
kirkolliskokousedustajienvaaleilla 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.”
Julkisuuslain pykälän 24 mukaisesti ei-julkisena liitteenä arkistoitavan liitteen
mukaan Okkonen on esittänyt pätevän syyn eroamiselleen. Hän on tällä
vaalikaudella toiminut kirkkovaltuuston varajäsenenä ja ollut valittuna
jäsenenä vapaaehtoisuuden vastuuryhmässä vuosiksi 2019-2020.
Esitys (vs. khra Teemu Riihmäki): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että se myöntää Jaakko Okkoselle eron seurakunnan luottamustoimista;
kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja vapaaehtoisuuden vastuuryhmän
jäsenyydestä. Kirkkovaltuuston varajäseninä jatkavat siten Kokoomus
Kempeleen valitsijayhdistyksen ehdokaslistan muut varajäsenet, ja
vapaaehtoisuuden vastuuryhmän jäseneksi kirkkoneuvosto valitsee
vastuuryhmämallin ja toimintaohjeiden mukaisesti kokouksessaan uuden
jäsenen. (”Toimikauden aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään
kirkkoneuvostossa”, kohta 3)
Päätös: hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto päätti, että se valitsee seuraavassa
kokouksessaan vapaaehtoisuuden vastuuryhmään uuden jäsenen Jaakko
Okkosen tilalle.
--KV 17.12.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Jaakko Okkoselle eron seurakunnan luottamustoimesta.
Kirkkovaltuuston varajäseninä jatkavat siten Kokoomus Kempeleen
valitsijayhdistyksen ehdokaslistan muut varajäsenet
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk lähetetään Jaakko Okkoselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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29 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN KIRKONKIRJOJENPIDON SIIRTÄMINEN OULUN ALUEKESKUSREKISTERIIN, LIITTEET 4-4A
KN 131 §/2019:

valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnan jäsenrekisteriä ylläpidetään kirkkoherranvirastossa
Kirjuri-järjestelmän avulla. Jäsenrekisteriin kirjataan mm. kastetiedot,
rippikoulut ja konfirmaatiot, avioliiton esteiden tutkinnat, avioliittoon
vihkimiset ja kuolintiedot. Virkatodistuksia tarvitaan nykyisin pääasiassa
perunkirjoituksia varten. Tietoja välitetään ja päivitetään valtion
väestötietojärjestelmään (VTJ).
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti (yleiskirjeet nro 27/2015 ja nro
4/2019) seurakuntien on siirrettävä kirkonkirjojen pito aluekeskusrekistereihin. Tämän vuoden alussa kirkkohallitus vahvisti siirtymälle
aikataulun. Seurakuntien tulee siirtää kirkonkirjojen pito keskusrekistereihin
vuoden 2022 alkuun mennessä.
Kirkkoherranvirastossa työskentelee tällä hetkellä vakituisena viranhaltijana
toimistonhoitaja Ulla Huotari. Vt. toimistosihteerin Päivi Pekkalan työsuhde
on määräaikainen tämän vuoden loppuun asti. Tämän seurauksena
seurakunnalla
on
hyvä
tilaisuus
siirtyä
aluekeskusrekisterin
jäsenseurakunnaksi 1.1.2020 alkaen.
Oulun aluekeskusrekisteriin on liittynyt kymmenen seurakuntaa, lisäksi
kolmessa seurakunnassa on jo kirkkoneuvoston päätös siihen liittymisestä ja
yhdessä myös kirkkovaltuuston päätös. Oulun aluekeskusrekisterin kasvaessa
sen kulut ovat laskeneet jäsentä kohden jo selvästi. Oulun
aluekeskusrekisterin kustannukset olivat viime vuonna tasan 2 € /
seurakunnan jäsen. Oulun aluekeskusrekisterillä on keskitetty toimintamalli,
joka takaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä osaamistason että työn
tehokkuuden sekä hyvän johtamisen. Oulun aluekeskusrekisterissä on
aloitettu ns. KirDi-virkatodistusten pilotointi toukokuussa 2019, joka
tarkoittaa seurakuntalaisten näkökulmasta merkittävää parannusta
perunkirjoitustodistusten suhteen.
Kirkkohallitus perustelee keskusrekistereihin siirtymistä mm. tietoturvavaatimusten lisääntyvillä vaatimuksilla ja tietosuojalainsäädännön
tuntemuksella. Keskitetyn ratkaisun kautta kirkonkirjojen pitoon pystytään
etsimään yhteneväisiä ja tehokkaita prosesseja. Osaaminen tässä tärkeässä
tehtävässä on kovin eritasoista eri seurakunnissa. Keskusrekistereiden kautta
pystytään turvaamaan tämä palvelu eri puolille Suomea samantasoisena ja
samanaikaisena. Kaikkien seurakuntien liityttyä keskusrekistereihin hintataso
alentuu ennusteiden mukaan. Näin on jo tapahtunut Oulun
aluekeskusrekisterin kohdalla.
Kirkkohallitus on ilmoittanut, ettei se tule jatkossa antamaan oikeuksia
kirkonkirjojen pitoon ja virkatodistusten antamiseen pienille seurakunnille,
joissa virkatodistuksia laaditaan vain tietty määrä. Seurakunnat vapautuvat
tämän keskitetyn mallin myötä koulutuksesta, osittain henkilöstön
palkkaamisesta ja muista henkilöstökuluista.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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Keskusrekisterit ovat ilmoittaneet, että ne toivovat ja edellyttävät siirtymisen
tapahtuvan porrastetusti. Keskusrekisteriin voidaan liittyä myös kesken
vuotta. Jokaisen seurakunnan aineisto on erilainen ja keskusrekisterin on
opittava tuota digiaineistoa lukemaan. Jos kaikki seurakunnat liittyisivät
samanaikaisesti vuoden 2022 alusta keskusrekistereiden asiakkaaksi, siitä
seuraisi melkoisia viivytyksiä seurakuntalaisille, jotka tarvitsevat
virkatodistuksia.
Seurakunta solmii kirkkovaltuuston päätöksellä sopimuksen jäsenrekisterin
hoitamisesta. Sopimus voidaan myös irtisanoa ja siirtyä tarpeen tullen toisen
aluekeskusrekisterin jäsenyyteen, jos siihen tulisi perusteita.
Seurakuntalaisten näkökulmasta kirkonkirjojenpidon siirtäminen aluekeskusrekisteriin ei tuota kielteistä muutosta. Seurakuntalaisia tullaan jatkossakin
palvelemaan
Kempeleen
kirkkoherranvirastossa,
vaikka
itse
rekisteritoiminnot tapahtuvat Oulussa. Kirkossa ja yhteiskunnassa sähköiset
palvelut lisääntyvät koko ajan ja senkin takia seurakuntalaiset voivat hoitaa
monia virastoasioita kotoaan käsin.
Lisäksi Oulun seurakuntayhtymä on linjannut, että se tarjoaa Oulun
aluekeskusrekisterin ja IT-alueen jäsenseurakunnille
lakisääteisen
tietosuojavastaavapalvelun edulliseen hintaan (tällä hetkellä 5 senttiä per
seurakunnan jäsen).
Liitteenä Oulun aluekeskusrekisterin johtosääntö sekä Oulun aluekeskusrekisterin ja Kempeleen seurakunnan välinen sopimusluonnos aluekeskusrekisteriin liittymistä varten.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kempeleen
seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi 1.1.2020. Lopullinen
aikataulu ratkeaa liittymisneuvottelujen yhteydessä. Samalla kirkkoneuvosto
esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää kirkkoherran käymään neuvottelut
Oulun aluekeskusrekisterin johtajan kanssa sekä allekirjoittamaan
sopimuksen.
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 seuraavan kokouksen esityslistalle
---KV 17.12.2019:

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto päättää, että
1) Kempeleen seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi
1.1.2020. Lopullinen aikataulu ratkeaa liittymisneuvottelujen
yhteydessä;
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2) kirkkovaltuusto nimeää kirkkoherran käymään neuvottelut Oulun
aluekeskusrekisterin johtajan kanssa sekä allekirjoittamaan sopimuksen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: kirkkoherralla, oteptk lähetetään Aluekeskusrekisterin
johtajalle Veijo Koivulalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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30 §
ERON MYÖNTÄMINEN
LUOTTAMUSTOIMESTA
KN 158 §/2019:

VARAVALTUUTETTU

ELIAS

MUSTAJÄRVELLE

SEURAKUNNAN

valmistelija: hallintosihteeri
Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalia varten
haetun tiedon tarkistamisen yhteydessä kävi ilmi, että kirkkovaltuuston
varajäsen Elias Mustajärvi on muuttanut pois paikkakunnalta 1.6. alkaen
Joensuun seurakuntaan. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan, 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.
Paikkakunnalta muuton vuoksi valtuutettu Elias Mustajärvi menettää
vaalikelpoisuutensa Kempeleen seurakunnan luottamustoimiin.
Mustajärvi on toiminut tällä kaudella ainoastaan kirkkovaltuuston
varajäsenenä
Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Elias
Mustajärvelle eron hänen luottamustoimestaan paikkakunnalta muuton
vuoksi ja toteaa kirkkovaltuuston varajäsenenä jatkavan Kristillisten
perusarvojen puolesta -valitsijayhdistyksen ehdokaslistan jäljellä oleva
varajäsen.
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 seuraavan kirkkovaltuuston kokouksen esityslistalle.

--KV 17.12.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) myöntää Elias Mustajärvelle eron hänen luottamustoimestaan
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2) toteaa kirkkovaltuuston varajäsenenä jatkavan Kristillisten perusarvojen
puolesta –valitsijayhdistyksen ehdokaslistan jäljellä oleva varajäsen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk lähetetään Elias Mustajärvelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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31 §
VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021-2022 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
SEKÄ VUODEN 2020 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO, LIITE 5
KN 167 § / 2019:

valmistelija: talousjohtaja
Vuoden 2020 talousarvion toimintatuotot ovat 186 461 euroa (v. 2019: 182
043 €) ja toimintakulut 3 313 162 euroa (v. 2019: 3 169 714 €), jolloin
toimintakate on – 3 126 701 euroa (v. 2019: -2 987 671€).
Kirkollisverotuloksi on arvioitu 3 600 000 euroa. Arvio perustuu
kirkkohallituksen antamaan seurakuntakohtaiseen verotuloennusteeseen.
Laadittu ennuste puolestaan perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön
verotettavan tulon kuntakohtaiseen kasvuarvioon 2017-2022. Jäsenmäärässä
on huomioitu jäsenkehityksen odotettavissa oleva suunta.
Seurakunnallemme maksettava valtionrahoitusosuus hautaustoimen,
väestökirjanpitotehtävien
sekä
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon on 346 239 euroa eli 19,32 €/kunnan
jäsen (v. 2019: 336 962 € eli 19,05 €/kunnan jäsen).
Tilikauden aikaisten suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 331 806
euroa (vuonna 2019: 333 011 €).
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina lain perusteella 3,4
prosenttia verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020
talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3
prosenttia. Seurakuntamme verotuskustannusosuudeksi on arvioitu 52 000
euroa (v. 2019: 51 315 €).
Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle kirkollisverotulojen
perusteella laskettavia maksuja. Näitä ovat keskusrahastomaksu kirkon
yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu eläkerahaston
kartuttamiseksi. Maksut perustuvat Kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen
vuosittain marraskuussa tekemiin päätöksiin.
Kirkon keskusrahastomaksun suuruudeksi on vahvistettu 6,5 prosenttia
seurakunnan laskennallisen kirkollisveron määrästä. Seurakuntamme
keskusrahastomaksun suuruus on näin 143 848 euroa (v. 2019: 141 152 €).
Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 %.
Eläkerahastomaksun suuruus on näin 160 445 euroa (v. 2019: 159 439 €).
Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka.
Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio
on laadittu ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista. Talousarviossa on
kuitenkin varauduttu 1 %:n suuruiseen palkkatarkistukseen vuoden 2020
aikana.
Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten (-30 %)
jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio onkin laadittu nyt siten, että lomarahat
maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,4 prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin
(kiky-sopimusalennus huomioituna).
Talousarviossa seurakunnan vuoden 2020 vuosikate on 463 245 euroa ja
tilikausi on arvioitu 131 439 euroa ylijäämäiseksi.
Vuoden 2020 investointiosaan on varattu 1 330 000 €, josta 950 000 € on
varattu pääosin Vanhan kirkon sisäpuolisiin ja teknisen tilan kunnostustöihin
sekä kirkkomaalausten konservointiin. Vanhan kirkon kellotapulin
kunnostustöihin on varattu 50 000 €. Pappilan kodan rakentamiseen on
varattu 30 000 € ja Keskustan seurakuntakeskuksen hanke- ja
korjausrakentamiseen 300 000 €.

Hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvion toimintatuottojen määräksi
on arvioitu 11 200 euroa, samoin kuin toimintakulujen.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen sekä vuosien
2021–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston
talousarvion liitteen mukaisena kirkkovaltuustolle esitettäväksi.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaan kirkkovaltuustolle
esitettäväksi.
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 esityslistalle kirkkovaltuuston kokoukseen 17.12.

---KV 17.12.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020
talousarvioesityksen sekä vuosien 2021–2022 toiminta- ja
taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston talousarvion liitteen
mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talousarvio julkaistaan seurakunnan nettisivuilla ja lähetetään
kunnan pääkirjastoon

Pöytäkirjan tarkastajat:
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32 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: 11.2.2020 klo 18
(Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien
vaalikokous) ja 14.5.2020 klo 18
2. Puheenvuorojen käyttö
-Tuula Rauma aloitti ja käytti puheenvuoron antaakseen
vastuuryhmätyöskentelyn yleiskatsauksen kiinteistöjen vastuuryhmän
puheenjohtajana. Hän toivoi puheenvuoronsa lopuksi, että jokaisella
vastuuryhmällä olisi ensi vuonna tähän aikaan tehtynä itsearviointi.
-Eero Nuolioja kiitteli kirkkovaltuuston nelivuotiskauden aloitusvuodesta,
hyvästä yhteistyöstä ja seurakunnan hyvään tähtäävästä toiminnasta.
- Marja Mustonen kiitteli erityisesti siirtymistä johtokuntatyöskentelystä
aktiiviseen ja vapaamuotoiseen vastuuryhmätyöskentelyyn.
-Heikki Mattila hautausmaan vastuuryhmän puheenjohtajana kiitteli
viranhaltijan/esittelijän kanssa tehtyä työtä, allekirjoitti Tuula Rauman
esittämän ajatuksen itsearvioinnin tekemisestä, mutta toivoi toisaalta myös
ryhmän ulkopuolelta saatavaa palautetta vastuuryhmän toiminnasta.
-Rita Kumpulainen yhtyi muiden näkemyksiin hyvistä vuoropuheluista ja
totesi olevan hyvä toimia lähes perheenomaisessa yhteisössä. Hänenkin
mielestään vastuuryhmätyöskentelyssä on päästy alkuhapuilujen jälkeen
oikein kukoistukseen.
-Terttu Pajula kiitteli edustamansa diakonian vastuuryhmän jäseniä
aktiivisesta toiminnasta ja kaikkien osallisuudesta erityisesti heidän
järjestäessä vuoden aikana matalan kynnyksen tapahtumia yhdessä
viranhaltijoiden kanssa.
- Timo Hakkarainen totesi yleisen seurakuntatyön vastuuryhmän
puheenjohtajana heillä olevan laaja kenttä, johon tutustumisessa on
mennyt oma aikansa. Hän iloitsi erityisesti talousarviossa ja
toimintasuunnitelmassa selvästi sanoitettua ja esille tuotua seurakunnan
tehtävää: Kempeleen seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät
armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
-Tuukka Myllymäki kiitteli vastuuryhmätyöskentelyssä esille tulevaa
vahvaa asiantuntemusta. Hän muistutti edelleen erityisesti nuorisotyön
tärkeydestä sekä siitä, että vielä paljon on työtä edessäpäin tehtävänä.
-Raija
Siniaalto
kiitteli
ensimmäisen
kauden
valtuutettuna
luottamushenkilöiden välillä vallitsevaa hyvää henkeä ja yhteistyötä.
-Hillevi Huovinen muisteli jo kauden alun paikkajaon sujuneen reilusti ja
hyvässä hengessä, mikä on siivittänyt luottamushenkilöt hyvään
työskentelyyn ja yhteishenkeen.
Suvi Silvola palkittiin seurakuntatyön pronssisella ansiomerkillä kymmenen
vuoden työstä kirkkovaltuutettuna ja johtokunnan/vastuuryhmän jäsenenä
olosta.
Esitys: merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: merkittiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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:
_________ /_________

14
22 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 6
Loppuvirtenä kajautettiin virsi 30 Maa on niin kaunis.
Kokouksen päättäminen klo 20.25.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 6.
Puheenjohtaja kiitti kirkkovaltuutettuja kuluneesta vuodesta, hyvästä
yhteistyöstä ja erityisestä Kempele-hengestä ja toivotti kaikille hyvää ja
rauhallista joulua ja alkavaa uutta vuotta.

Kaisu Juvani
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 19.12.2019

Tuukka Myllymäki

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

Kerttu Mömmö

