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KEMPELEEN SEURAKUNTA
PL 28, 90441 KEMPELE
p. 08-561 4500

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKOVALTUUSTO

Aika

Torstaina 16.12.2021 klo 18.00 – 20.39

Paikka

Hybridinä, joko Teams-sovelluksessa sähköisesti tai Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen salissa paikan päällä

Paikalla kokoustilassa:

Hakkarainen Timo
Huovinen Hillevi
Jarva Taavi
Kumpulainen Rita
Mattila Heikki
Mattila Maija
Mustonen Marja
Määttä Pauli
Mömmö Kerttu
Niskanen Esa
Pajula Terttu
Pellikka Anitta
Rauma Tuula
Siniaalto Raija
Ylisirniö Kari
Oikarinen Erja
Karppinen Tarja

kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen, poistui 47 §:ssä
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen, pj.
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston varajäsen T. Rajalan tilalla
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen, poistui 47 §:ssä
kirkkovaltuuston jäsen
vs. kirkkoherra
sihteeri

Paikalla Teamsissa:

Heikkala Markku
Janatuinen Sari
Kaikkonen Keijo
Kurtti Anni
Lyytikäinen Anni
Nuolioja Eero
Saarinen Pentti
Sankilampi Johanna
Siira Anni-Maija
Salo Anneli
Riuttala Aleksi
Heinonen Jyrki

kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston varajäsen J. Kärkimaan tilalla
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
talousjohtaja
FinProma Oy, 43 §
kiinteistöjohtamisen asiantuntija, 44 §

Poissa

Gallén Petri
Juvani Kaisu
Kärkimaa Jarkko
Rajala Tiina
Turpeinen Tapani

kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen
kirkkovaltuuston jäsen

Kokouksessa käsitellyt asiat:
43 § VALTUUSTOALOITE: KREMATORIOTA KOSKEVAN TARVE- JA TALOUSVAIKUTUSSELVITYKSEN LAATIMINEN,
LAADITUN SELVITYKSEN ESITTELY JA JATKOTOIMISTA PÄÄTTÄMINEN............................................................................................ 4

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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44 § VASTAUKSEN ANTAMINEN KEMPELEEN KUNNAN TIEDUSTELUUN KEMPELE-TALO-HANKKEESEEN
OSALLISTUMISESTA ................................................................................................................................................................................................. 8
45 § POISTOSUUNNITELMAMUUTOS / KESKUSTAN SEURAKUNTAKESKUS ..................................................................................... 11
46 § POISTOSUUNNITELMAMUUTOS/ MUISTIEUROMÄÄRIEN ALASKIRJAAMINEN ....................................................................... 15
47 § TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024 SEKÄ
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2022 ............................................................................................................... 17
48 § PAPPILAN KOTAHANKINTA / INVESTOINNIN LOPPUSELVITYS .................................................................................................... 20

ALKUHARTAUS
Kirkkoherran pitämä alkuhartaus. Vs. kirkkoherra luki kolmannen
adventtisunnuntain tekstiä Matt. 11. luvusta.
39 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

40 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä
seurakunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla 9.-16.12.2021. Kokouskutsut
valtuutetuille on lähetetty 9.12.2021.
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
41 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina ja päättää, että pöytäkirja
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä 21.12.2021-20.1.2022
seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa.
Kirkkovaltuuston päätös: kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi,
jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina ja päättää, että pöytäkirja
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä 21.12.2021-20.1.2022
seurakunnan nettisivuilla ja kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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42 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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43 §
VALTUUSTOALOITE: KREMATORIOTA KOSKEVAN TARVE- JA TALOUSVAIKUTUSSELVITYKSEN
LAATIMINEN, LAADITUN SELVITYKSEN ESITTELY JA JATKOTOIMISTA PÄÄTTÄMINEN, LIITTEET 22A
KN 142 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Kokoomuksen
valtuustoryhmä
jätti
liitteen
mukaisen
aloitteen
kirkkovaltuuston 21.12.2020/46 § olleen kokouksen yhteydessä (KJ 8:4 §).
Aloitteen sisältönä oli, että ”Kokkokankaan vainajien säilytystilan vuodelle
2022 ajoittuvan tarveselvityksen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuus
tehdä krematorio Kokkokankaan hautausmaa-alueelle tarve- ja
talousvaikutusarvioineen”.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 20.4.2021/ 72 § Finproma Oy:n
kyseisen selvitystyön tekijäksi. Laadittu tarve- ja talousvaikutusselvitys on
tämän pykälän liitteenä.
Laadittu selvitys lähtee liikkeelle krematoriohankkeen vaatimista
viranomaisselvityksistä. Krematorion perustamiseen liittyviä viranomaistahoja
Kempeleen seurakunnan osalta olisivat Itä-Suomen aluehallintovirasto, ELYkeskus, Kempeleen kunta ja Oulun seudun ympäristötoimi. Lisäksi
seurakunnan
olisi
mahdollista
pyytää
myös
kirkkohallituksen
virastokollegiolta
lausunto
krematoriohankkeesta
ja
sen
tarkoituksenmukaisuudesta.
Koska kyse on talous- ja tarveselvityksen laatimisesta, ei selvityksen laadintaajankohtana ole ollut käytettävissä vaadittavia hallinnollisia päätöksiä
varsinaisen lupaprosessin tarkempien vaatimusten läpikäyntiä varten. Eri
viranomaistahot ovat kuitenkin nostaneet esille näkökohtia, jotka
edellyttäisivät Kokkokankaan hautausmaa-alueelle sijoitettavan krematorion
osalta lisäselvityksiä:
• kohteen sijaitseminen Kempeleenharjun 1. luokan pohjavesialueella,
• alueen kaavamerkinnät ja rakennusoikeudet,
• lähialueen asutuksen sijoittuminen,
• krematorion ylläpitoon tarvittava väestöpohja sekä
• seurakunnan talouspohja krematorion perustamisen ja ylläpidon
osalta.
Selvityksessä on tämän jälkeen käsitelty mahdollisen krematoriohankkeen
vaikutuksia seurakunnan talouteen ja toimintaan, selvitetty lähialueen
olemassa olevien ja uusien krematorioiden nyky- ja tulevaisuustilaa sekä
tarkasteltu tuhkausmäärien nykytilaa ja kasvuennusteita.
Oulun hiippakunnan alueella tuhkauksia toimitetaan tällä hetkellä noin 1 750
kpl vuodessa. Tuhkausmäärät ovat kuitenkin myös Oulun hiippakunnan
alueella edelleen kasvusuunnassa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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Oulun hiippakunnan alueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa
krematoriota:
• Oulun krematorio, jolla on ympäristölupa 1 800 tuhkaukselle
vuodessa sekä
• tänä syksynä käyttöönotettu Kokkolan krematorio, jolla on
ympäristölupa 1 500 tuhkaukselle vuodessa.
Lisäksi Rovaniemi on arvioinut ottavansa uuden krematorionsa käyttöön
vuoden 2022 aikana. Rovaniemen krematoriolle on myönnetty
ympäristölupa 500 tuhkaukselle vuodessa. Lisäksi Kuopion hiippakunnan
puolella sijaitsevan Kajaanin krematorion, jossa myös suoritetaan Oulun
hiippakunnan alueen vainajien tuhkausta, ympäristölupa on 500 tuhkaukselle
vuodessa.
Oulun hiippakunnan oma tuhkauskapasiteetti on tällä hetkellä 3 300
tuhkausta vuodessa, nousten Rovaniemen krematorion myötä 3 800
tuhkaukseen vuodessa ja Kajaanin krematorio huomioiden käytettävissä
olevan krematorioalueen ympäristölupien mukainen tuhkauskapasiteetti on
maksimissaan 4 300 tuhkauskertaa vuodessa. Lisäksi Oulun seurakuntayhtymä
on selvittämässä kahden uunin krematorion rakentamista nykyisen yhden
uunin krematorion tilalle, jolloin olemassa olevan tuhkauskapasiteetin on
Oulun hiippakunnan osalta mahdollista kasvaa edelleen.
Limingan rovastikunnan, johon Kempeleen seurakunta kuuluu, tuhkaustarve
on vuosittain tasaisesti lisääntynyt, ollen 199 tuhkahautausta vuoden 2020
aikana. Kempeleen seurakunnan oma tuhkahautausten määrä, sis. sekä
uurnahautaukset että sirottelut, oli vuonna 2020 yhteensä 20 kpl.
Selvityksen tekijä on raportissaan arvioinut, että nykyinen ja tuleva
tuhkauskapasiteetti riittää toistaiseksi erittäin hyvin kattamaan Oulun
hiippakunnan alueen tuhkaustarpeen.
Mikäli Kempeleen seurakunta kuitenkin päätyisi rakennuttamaan oman
krematorion ja saisi siihen tarvittavat viranomaisluvat, tulisi tässä
krematoriossa tehtävien tuhkausten määrän olla noin 360 tuhkausta vuodessa,
jolloin tulot kattaisivat krematoriotoiminnasta aiheutuneet vuosittaiset
investointijaksotus- ja ylläpitomenot. Itse investointi (kustannusarvio 1,34 milj.
€) jouduttaisiin toteuttamaan kokonaisuudessaan lainarahalla ja lyhennykset

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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korkoineen tulisi pystyä kattamaan seurakunnalle vuosittain maksettavasta
valtionrahoitus-osuudesta, samoin kuin ylläpitokustannuksetkin. Selvityksessä
on myös todettu, että toteutuessaan hanke sitoisi myös seurakunnan olemassa
olevia resursseja sekä vaatisi uusia henkilöstö- ja palveluresursseja
krematoriotoiminnan toteuttamiseksi. Lisäksi seurakunnan tulisi ottaa
huomioon myös hankkeeseen ja krematorion ylläpitoon liittyvät toiminnalliset
ja taloudelliset riskit, joita ovat mm. työnantaja-, työturvallisuus-, investointi-,
tapaturma- ja vahinko- sekä pätevyyksiin liittyvät riskit.
Selvityksessä on myös todettu, että Kempeleen seurakunta olisi hankkeen
toteutuessa pienin krematorion omistava seurakuntatalous. Seurakuntamme
toteutuneet ja ennakoidut tuhkausmäärät ovat siinä määrin vähäiset (n. 20–40
tuhkausta vuodessa), että ne eivät riitä yksinään kattamaan krematorion
investointi- ja ylläpitokustannuksia. Krematoriohankkeen vaatiman
investoinnin kokoluokka ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset
edellyttäisivätkin näin erittäin huomattavaa Kempeleen seurakunnan
ulkopuolelta tulevaa tuhkausosuutta (n. 340–320 tuhkausta vuodessa).
Selvityksessä onkin todettu, ettei Kempeleen seurakunnan ole tässä vaiheessa
taloudellisesti järkevää lähteä toteuttamaan omaa krematoriohanketta.
Aloitteen ja sen perusteella laaditun selvityksen kautta seurakuntamme on
saanut tarvittavaa, monipuolista ja oikea-aikaista tietoa krematorioasiaan
liittyvän päätöksenteon tueksi sekä tähän hetkeen että tulevaisuuteen katsoen.
LAVA

Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää
1) laaditun talous- ja tarveselvityksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
2) kirkkovaltuustolle, että Kokoomuksen valtuustoryhmän kirkkovaltuuston 21.12.2020 kokouksen yhteydessä jättämä aloite katsotaan
loppuunsaatetuksi.
3) kirkkovaltuustolle, että Kempeleen seurakunnan omaa krematoriohanketta ei lähdetä toistaiseksi valmistelemaan.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Merk. hankkeen selvityksen tehnyt Aleksi Riuttala Finproma Oy:stä oli
kokouksessa etäyhteyden kautta pykälän esittelyn, käydyn keskustelun ja
päätöksenteon ajan kello 17.37 saakka, jolloin hän poistui kokouksesta.

---KV 16.12.2021:

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) hyväksyy laaditun talous- ja tarveselvityksen
2) katsoo Kokoomuksen valtuustoryhmän kirkkovaltuuston 21.12.2020
kokouksen yhteydessä jättämän aloitteen loppuunsaatetuksi.
3) päättää, että Kempeleen seurakunnan omaa krematoriohanketta ei lähdetä
toistaiseksi valmistelemaan.
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Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen kohtien mukaisesti.
Merk. Aleksi Riuttala poistui kokouksesta kello 18.41 asian esittelyn jälkeen,
ennen päätöksentekoa.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: annetaan tiedoksi kokoomuksen valtuustoryhmälle ja
talousjohtajalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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44 §
VASTAUKSEN
ANTAMINEN
KEMPELEEN
KUNNAN
TIEDUSTELUUN
KEMPELE-TALOHANKKEESEEN OSALLISTUMISESTA, LIITTEET 3-3A
valmistelija: talousjohtaja ja kiinteistöjohtamisen asiantuntija
Kutsuimme Kempeleen kunnan edustajat yhteiseen tapaamiseen 24.6.2021,
jonka
yhtenä
aiheena
oli
Kempele-talo,
sen
aikataulu
ja
yhteistyömahdollisuudet. Tässä yhteydessä tutustuimme kyseisen tontin
kaavoitustilanteeseen. Keskustelimme myös, että kunnan edustajat palaavat
asiaan, kun Kempele-taloon liittyvä tarkempi tarvekartoitus alkaa.
Asemanseudun, kunnantalon alueen asemakaava on tullut voimaan 4.8.2021.
Kempeleen kunnan viranhaltijavalmistelijat ovat tänä syksynä saaneet kunnan
sisäisen ohjauksen lähteä kehittämään kyseessä olevaa tonttia ja siihen
sijoitettavaa Kempele-taloa niin, että siihen tulee kunnan toimistoja,
mahdollisesti tilat työllisyyspalveluille, kuntalaisille suunnatuille tiloille ja
yritystiloille. Yhtenä kysymyksenä on esille noussut myös mahdolliset
yhteistyökumppanit hankkeeseen liittyen.
Kiinteistön rakennusoikeus on 4 000 m2 maksimissaan viidessä kerroksessa.
Kunta ei tule omistamaan koko rakennusta vaan siihen tullaan kilpailuttamaan
hankekehittäjä tai rakentaja, joka tulee rakennuttamaan sen. Kunta tulee
omistamaan tai vuokraamaan pelkästään omat tarvitsemansa toimistotilat.
Muille rakennukseen tuleville tiloille haetaan joko vuokralaiset tai omistajat
muualta.
Kempeleen kunnan edustajat esittelivät seurakunnan edustajille Kempeletalon alustavan tilaohjelman 10.11.2021. Alustava tilaohjelma on valmisteltu
kunnan omia valiokuntakäsittelyjä varten ja siksi sitä ei ole liitetty tämän
pykälän yhteyteen.
Seurakunnalta on edellä esitellyn perusteella tiedusteltu pikaista kannanottoa
siihen, olisiko seurakunta kiinnostunut olemaan Kempele-talo-hankkeessa
mukana. Seurakunnan roolia hankkeen osalta ei kunnan toimesta ole erikseen
määritelty.
Yhteenveto seurakunnan tilanteesta ja kunnan esittelemän Kempele-talon
tilaohjelman sisällöstä ja päätöksentekoaikataulusta:
▪

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

seurakunnan on aivan ensimmäiseksi tehtävä toiminnallinen ja
taloudellinen pitkäntähtäimen suunnittelu ja siihen liittyvä
tilatarvemäärittely. Tämä työ voidaan pääosin toteuttaa valmisteilla
olevien seurakunnan Lähellä sinua -strategiaa täydentävien talous- ja
kiinteistöstrategiaprosessien avulla. Molemmat päästrategiaamme
täydentävät strategiat ovat uusia eikä niitä ole aiemmin
seurakunnassamme valmisteltu. Kyseiset alastrategiat on määritelty
valmistumaan tämän valtuustokauden eli alkavan talousarviovuoden
loppuun
mennessä
ja
niiden
valmisteluun
tarvittavaan
työntekijäresurssiin on ensi vuoden osalta varauduttu talous- ja
kiinteistötiimin sisäisin työ- ja tehtävämuutosjärjestelyin.
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▪

seurakunnan on määriteltävä seurakunnan oman Keskustan
seurakuntakeskuksen/Tiilitie 1:n tontin tuleva käyttötarkoitus. Tämä
määrittely
toteutetaan
edellä
mainituissa
talousja
kiinteistöstrategiaprosesseissa.

▪

kunta on arvioinut Kempele-talon kustannusarvioksi 10–15 milj. €
o ehdotusta hallinnonjakomalliksi ei vielä tässä vaiheessa ole
olemassa/esiteltävissä
▪ seurakunnan osalta ei näin ole vielä tiedossa mihin
käytännössä olisimme sitoutumassa

▪

alustavan kunnan laatiman Kempele-talon tilaohjelman mukaan
katsottuna:
o kirkkoherranvirasto, seurakunnan toiminnan tiloja ja
toimistotiloja voisi sijoittua kerroksiin II, IV ja V
▪ mikäli seurakunta toivoisi tiloja muista kerroksista,
olisi tällä suora muutosvaikutus kunnan laatimaan
tilatarveohjelmaan sekä kunnan alustavasti laatimiin
päätöksenteko-,
suunnittelu-,
toteutusja
kilpailutusaikatauluihin sekä heidän omiin väistö- ja
vuokratila-aikatauluihinsa
▪ seurakunnan tilatarve Kempeleen keskustan alueen
osalta kohdistuu Keskustan seurakuntakeskuksen
purkamisen
myötä
erityisesti
eri-ikäisille
tarkoitettuihin toimiviin toimintatiloihin (esim.
varhaiskasvatus, diakonia- ja siihen liittyvä asiakastyö,
vapaaehtoistyö,
erilaiset
viikkotoimintaryhmät,
kuoro- ja lauluryhmätoiminta, myyjäiset) sekä
kirkkoherranviraston
sijoittumiseen
ja
sen
saavutettavuuteen eri-ikäisten ihmisten osalta.
▪ seurakunta tarvitsee myös sali-, kokoontumis- ja
tarjoilutilaa
mikäli
uuden
pappilan
käyttö
painottuu/tilat tullaan varaamaan pelkästään nuorisoja rippikoulutyön käyttöön. Tällöin haasteeksi
voidaan
katsoa
Kempele-talon
alueen
asiakasparkkipaikkojen sijoittuminen ja vähäisyys
sekä se, että seurakunnan juhlapalvelut eivät
välttämättä
voi
toimia
pitopalvelutoiminnan
tuottajina Kempele-talon tiloissa
▪ seurakunnan tarvitsemat toimisto-, pienryhmä- ja
kokoustilat sekä päätearkistotilat toimisivat hyvin
Kempele-talon tiloissa

Esitettyjen näkökohtien ja tietojen perusteella näemme joukon oleellisia
kysymyksiä, joihin seurakunnan tulisi saada vastauksia ennen kuin
seurakunnan olisi mahdollista tehdä päätös Kempele-taloon mukaan
lähtemisestä. Mikäli seurakunta päättäisi varata tarvittavia tiloja jo tässä
vaiheessa niin seurakunta tarvitsisi päätöksentekoa varten hankesuunnitelman
investointi- ja rahoitussuunnitelmineen. Mikäli hanketta lähdettäisiin
toteuttamaan yhteishankkeena, olisi valmisteleva työ aloitettava yhteiseltä
tyhjältä pöydältä ja tätä ennen seurakunnan tulisi laatia omat

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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tilatarveselvityksensä, jotka pohjautuisivat valmisteilla oleviin seurakunnan
talous- ja kiinteistöstrategioihin. Tarvittava monitahoinen valmisteleva
vuoropuhelu sekä eri toimijoiden että tilojen tulevien käyttäjien kesken on
seurakunnan osalta tältä osin vasta alkamassa. Tämä muuttaisi kunnan
suunnittelemaa Kempele-talon aikataulua aivan toisenlaiseksi. Lisäksi
pohdittavaksi tulee, onko kunnan ja seurakunnan tavoitetila mahdollisen
yhteisen rakennuksen osalta liian erilainen ja millä keinoin sitä tulisi selvittää.
Talousjohtaja ja seurakunnan kiinteistöjohtamisen asiantuntija katsovat, että
seurakunnalla ei vielä tässä vaiheessa ole riittävästi selvitettyä, tutkittua ja
perusteltua tietoa päätöksentekonsa pohjaksi, jotta seurakunta voisi varmasti
sitoutua lähtemään Kempele-talo-hankkeen toteutukseen mukaan.
LAVA

Asiakohdalla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia: seurakunnan valitsemilla tilaratkaisulla on suora vaikutus
seurakuntamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksiin
Kempeleen
alueella.
Eri-ikäisten
seurakuntalaistemme osalta on tärkeää, että tilamme olisivat sijoittuneena
mahdollisimman laajalle alueella/eri puolille Kempelettä. Kaikkien
toimintatilojen ei tarvitse olla seurakunnan omassa omistuksessa ja erilaiset
yhteiskäyttötilamahdollisuudet on myös tärkeä selvittää. Kaikkien
käytössämme olevien tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset sekä
toimintatarpeisiimme ja talouteemme sopivat. Meidän on tärkeä kuulla ja
käydä vuoropuhelua tulevien uusien tilojemme käyttäjien kanssa, sillä tätä
kautta saavutamme toimintamme ja taloutemme kannalta parhaan mahdollisen
lopputuloksen.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta antaa
vastauksenaan Kempeleen kunnalle, että seurakunnan ei ole olemassa olevilla
pohjatiedoilla ja tällä aikataululla mahdollista ilmoittaa lähtevänsä Kempeletalo-hankkeeseen mukaan.
Päätös: hyväksyttiin.

--KV 16.12.2021

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
seurakunta antaa vastauksenaan Kempeleen kunnalle, että seurakunnan ei ole
olemassa olevilla pohjatiedoilla ja tällä aikataululla mahdollista ilmoittaa
lähtevänsä Kempele-talo-hankkeeseen mukaan.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Merk. Jyrki Heinonen oli kokouksessa 18.32–19.09 välisen ajan
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan talousjohtajalle ja lähetetään kuntaan
Miia Marjaselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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45 §
POISTOSUUNNITELMAMUUTOS / KESKUSTAN SEURAKUNTAKESKUS
KN 160 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 7.10.2021/31 §, että Keskustan
seurakuntakeskukseen ei tehdä enää korjaustoimenpiteitä ja valtuutti
kirkkoneuvoston päättämään seurakuntakeskusta koskevan purkuaikataulun.
Purkuaikataulussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon uuden
pappilan rakentumisaikataulu. Vakuutuskorvaussopimuksen mukaisesti uuden
pappilarakennuksen tulee olla valmis 24.3.2024. Purkuaikatauluun vaikuttaa
myös itse rakennuksen terveys- ja turvallisuustilanteen kehittyminen että
tonttiin liittyvien jatkokäyttösuunnitelmien valmistuminen.
Keskustan seurakuntakeskukseen vuosina 1989 ja 1999 tehtyjen
laajennusosien poistoajaksi ja -menetelmäksi on kirkkovaltuusto vuoden 1999
kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitoon siirtymisen yhteydessä määritellyt 50
vuotta tasapoistona. Jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon määrä
31.12.2021 on näiden poistomäärittelyjen mukaisesti laskettuna 636 206,31
€:
• vuonna 1989 valmistuneen laajennuksen osuus 213 896,33 € ja
vuonna 1999 valmistuneen laajennuksen osuus 422 309,98 €.
Tämän lisäksi suunnitelman mukaista jäljellä olevaa poisto-osuutta kohdistuu
myös Keskustan seurakuntakeskusta koskeviin kiinteisiin rakenteisiin ja
laitteisiin seuraavasti:

pihatyöt
vanhemman
kaukolämpölaitteiston
uusiminen
rakennusautomaatiojärjestelmän
uusiminen

valmistunut
vuonna

tasapoisto

jäljellä
31.12.2021

poistolaskenta
päättymässä
vuonna

2007

15 v

4 044,24 €

2022

2013

15 v

7 163,54 €

2028

2015

10 v

8 051,35 €

2025

Mikäli tähän poistosuunnitelmaan ei tehdä muutosta niin poistolaskenta
päättyy rakennuksen purkamiskuukauden loppuun ja koko jäljellä oleva
hankintameno poistetaan purkamisvuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Jäljellä
olevan hankintamenon poisto vaikuttaa näin rakennuksen purkamisvuoden
tilikauden tulokseen alentavasti.
Poistosuunnitelmaa voitaisiin muuttaa myös niin, että rakennuksen
purkamisvuosi määriteltäisiin tarkasti ja jäljellä oleva hankintameno
poistettaisiin jäljellä olevien vuosien suhteessa. Tähän tapaan liittyy kuitenkin
riskinä mm. se, että tällä hetkellä ei ole täyttä varmuutta mihin asti rakennusta
on mahdollista terveys- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen käyttää.
Näin ollen jäisi edelleen riski, että jäljellä oleva hankintameno jouduttaisiin
poistamaan suunniteltua aikataulua nopeammalla aikataululla. Tällä
poistosuunnitelmatavalla jäljellä olevan hankintamenon poistomäärän

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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muutoksella olisi kaikkiin jäljellä oleviin talous- ja tilinpäätöslaskelmiin
lisäpoisto-osuuden mukainen tilikauden tulosta alentava vaikutus. Koska
seurakunnan talousarviot valmistellaan aina niin, että tilikauden tulos jää
ylijäämäiseksi niin tällä poistosuunnitelmamuutoksella olisi alentavaa
vaikutusta myös seurakunnan eri työaloilla tehtäviin vuosittaisiin
määrärahavarauksiin ja näin suora vaikutus myös seurakunnan toimintaan.
Vielä tällä hetkellä keskeneräisenä oleva Kirkonmäkihanke valmistuu myös
vuoden 2022 aikana ja tähän hankintamenoon liittyvä poistolaskenta alkaa
valmistumista seuraavan kuukauden alusta lukien.
Edellä olevat näkökohdat huomioon ottaen Keskustan seurakuntakeskuksen
poistolaskentaa ehdotetaan muutettavaksi jo tänä vuonna niin, että jäljellä
olevat poisto-osuudet kirjataan lisäpoisto-osuuksina tämän vuoden 2021
tilinpäätökseen kokonaisuudessaan:
jäljellä oleva poistoosuus 31.12.2021
vuonna 1989 valmistunut
laajennus
vuonna 1999 valmistunut
laajennus
pihatyöt
vanhemman
kaukolämpölaitteiston uusiminen
rakennusautomaatio-järjestelmän
uusiminen
yhteensä

lisäpoisto vuoden
2021
tilinpäätökseen

213 896,33 €

213 896,33 €

422 309,98 €
4 044,24 €

422 309,98 €
4 044,24 €

7 163,54 €

7 163,54 €

8 051,35 €

8 051,35 €

655 465,44

655 465,44 €

Näin poistomuutos kohdistuu vain yhdelle vuodelle, eikä sillä ole vaikutusta
tulevien vuosien seurakunnalliseen toimintaan. Tilikauden tulos tulee näin
vuoden 2021 osalta olemaan reilusti alijäämäinen. Tämä alijäämä katetaan
taseen edellisten tilikausien ylijäämästä 2 780 062,95 €, jonka vastaavuutta
saadaan näin paremmin myös vastaamaan seurakunnan taseen rahavaroja ja
seurakunnan nopealla aikataululla realisoitavissa olevaa maa- ja
kiinteistöomaisuutta. Lisäksi seurakunnan vuosikate on tällä hetkellä
talousarviomäärää suurempi koronavuoden ja siihen liittyneiden rajoitusten
vuoksi, joilla on ollut selkeä vaikutus myös seurakunnan toimintaan ja
talousarvioon tehtyihin määrärahavarauksiin.

LAVA

Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 1989 valmistuneen
laajennusosan poistolaskenta päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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poistamaton hankintameno 213 896,33 € poistetaan vuoden 2021
tilinpäätöksen yhteydessä.
2. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 1999 valmistuneen
laajennusosan poistolaskenta päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva
poistamaton hankintameno 422 309,98 € poistetaan vuoden 2021
tilinpäätöksen yhteydessä.
3. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 2007 valmistuneiden
pihatöiden poistolaskenta päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva
poistamaton hankintameno 4 044,24 € poistetaan vuoden 2021
tilinpäätöksen yhteydessä.
4. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 2013 valmistuneen
vanhemman kaukolämpölaitteistoremontin poistolaskenta päättyy
31.12.2021. Jäljellä oleva hankintameno 7 163,54 € poistetaan
vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.
5. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 2015 valmistuneen
rakennusautomaatiojärjestelmän uusimisremontin poistolaskenta
päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva hankintameno 8 051,35 € poistetaan
vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.
Päätös: hyväksyttiin esityksen kohtien 1–5 mukaisesti.
---KV 16.12.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 1989 valmistuneen
laajennusosan poistolaskenta päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva
poistamaton hankintameno 213 896,33 € poistetaan vuoden 2021
tilinpäätöksen yhteydessä.
2. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 1999 valmistuneen
laajennusosan poistolaskenta päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva
poistamaton hankintameno 422 309,98 € poistetaan vuoden 2021
tilinpäätöksen yhteydessä.
3. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 2007 valmistuneiden
pihatöiden poistolaskenta päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva
poistamaton hankintameno 4 044,24 € poistetaan vuoden 2021
tilinpäätöksen yhteydessä.
4. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 2013 valmistuneen
vanhemman kaukolämpölaitteistoremontin poistolaskenta päättyy
31.12.2021. Jäljellä oleva hankintameno 7 163,54 € poistetaan
vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.
5. Keskustan seurakuntakeskuksen vuonna 2015 valmistuneen
rakennusautomaatiojärjestelmän uusimisremontin poistolaskenta

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

14
päättyy 31.12.2021. Jäljellä oleva hankintameno 8 051,35 € poistetaan
vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen kohtien mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk annetaan talousjohtajalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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46 §
POISTOSUUNNITELMAMUUTOS/ MUISTIEUROMÄÄRIEN ALASKIRJAAMINEN
KN 161 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkohallituksen virastokollegio on 17.6.2020 hyväksynyt päivitetyn ohjeen
seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpidosta ja suunnitelman mukaisten
poistojen laskemisesta. Seurakuntatalouksien tulee noudattaa päivitettyä
ohjetta tilikaudesta 2021 lähtien.
Aiemmissa vastaavissa käytössä olleissa ohjeissa on seurakuntataloutta
ohjeistettu jättämään nk. muistieuromäärä käyttöomaisuuskirjanpitoon silloin,
kun hyödykkeen poistoaika on ollut kulumassa loppuun. Tämän tilikauden
alusta voimaan tulleessa ohjeessa näitä muistieuroja ei enää jätetä. Näin ollen
seurakuntatalouden tulee oikaista aiemmat käyttöomaisuuskirjaanpitoonsa
jättämät muistieurot.
Seurakuntamme käyttöomaisuuskirjanpidon yhteydessä on määritelty
seuraavat taseeseen jätettävät hankintamenon jäännösarvot eli nk.
muistieuromäärät:
•
•
•
•
LAVA

Vanha kirkko
Vanhan kirkon kellotapuli
Vanhan pappilan autotalli
leirikeskus Luurinmutkan kota

168,19 €
168,19 €
150,00 €
150,00 €.

Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. hankintamenon jäännösarvoksi taseeseen aiemmin määritellyt
muistiarvot Vanhan kirkon (168,19 €), sen kellotapulin (168,19 €) ja
Vanhan pappilan autotallin (150 €) osalta alaskirjataan lisäpoistona
vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.
2. leirikeskus Luurinmutkan kodan osalta tehtyä päätöstä (Kv
11.2.2020/8.§) muutetaan niin, että kodalle varattua muistieuromäärää
(150 €) ei jätetä taseeseen vaan kodan hankintameno poistetaan
kokonaisuudessaan sille määritellyssä 10 vuoden poistoajassa.
Päätös: hyväksyttiin esityksen kohtien 1–2 mukaisesti.

---KV 16.12.2021:

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

Esitys (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. hankintamenon jäännösarvoksi taseeseen aiemmin määritellyt
muistiarvot Vanhan kirkon (168,19 €), sen kellotapulin (168,19 €) ja
Vanhan pappilan autotallin (150 €) osalta alaskirjataan lisäpoistona
vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.
2. leirikeskus Luurinmutkan kodan osalta tehtyä päätöstä (Kv
11.2.2020/8.§) muutetaan niin, että kodalle varattua muistieuromäärää
(150 €) ei jätetä taseeseen vaan kodan hankintameno poistetaan
kokonaisuudessaan sille määritellyssä 10 vuoden poistoajassa.
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Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen kohtien mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk annetaan talousjohtajalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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47 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 20232024 SEKÄ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2022, LIITE 4
KN 162 §/2021:
valmistelija: talousjohtaja
Vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot ovat 187 915 euroa (v. 2021: 199
220 €) ja toimintakulut 3 312 213 euroa (v. 2021: 3 238 375 €), jolloin
toimintakate on – 3 124 298 euroa (v. 2021: -3 039 155 €). Toimintakuluissa
on huomioitu myös tarve vuokratilojen käyttöön seurakunnan toiminnassa.
Kirkollisverotuloksi on arvioitu 3 500 000 euroa. Jäsenmäärässä on huomioitu
jäsenkehityksen odotettavissa oleva suunta.
Seurakunnallemme maksettavaksi valtionrahoitusosuudeksi hautaustoimen,
väestökirjanpitotehtävien
sekä
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon on arvioitu 372 000 euroa eli 19,79
€/kunnan jäsen (v. 2021: 372 000 € eli 19,54 €/kunnan jäsen).
Tilikauden aikaisten suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 362 486
euroa (vuonna 2021: 349 560 €).
Seurakuntamme verotuskustannusosuudeksi on arvioitu 57 000 euroa (v.
2021: 55 000 €).
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 suuruudeksi on arvioitu 153 750 euroa (v. 2021: 148
000 €).
Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 %.
Eläkerahastomaksun suuruudeksi on näin arvioitu 171 500 euroa (v. 2021:
165 000 €).
Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.
Talousarviossa on varauduttu 2 %:n suuruiseen palkkatarkistukseen vuoden
2022 aikana.
Talousarviossa seurakunnan vuoden 2022 vuosikate on 365 852 euroa ja
tilikausi on arvioitu 3 366 euroa ylijäämäiseksi.
Vuoden 2022 investointiosaan on varattu 1 390 000 €, josta 800 000 € on
varattu Vanhan kirkon sisäpuolisiin kunnostustöihin, järjestelmähankintoihin
ja -tiloihin sekä valaisinten, esineistön ja vaatteiston korjaus- ja
konservointitöihin. Vanhan kirkon kellotapulin kunnostustöihin on varattu
40 000 €. Kirkonmäen aluetöihin on varattu yhteensä 480 000 €. Uuden
pappilan rakentaminen toteutetaan vakuutuskorvauksen avulla. Tarveselvitys-

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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ja hankesuunnittelu aloitetaan kolmen hankkeen osalta: Pyhän
Kolminaisuuden kirkon ja sen piha- ja parkkipaikka-alueiden peruskorjaus,
Kokkokankaan vainajien säilytystilan ja Kokkokankaan hautausmaan II-alueen
rakentaminen.
Kirkkovaltuuston vuonna 2017 päättämästä 3 milj. euron investointilainasta
on nostamatta 300 000 euroa. Tämän lisäksi kirkkovaltuusto on keväällä 2021
antanut kirkkoneuvostolle valtuuden 1 milj. euron lisäinvestointilainan
ottamiseksi.
Lainan lyhennyksen määrä vuonna 2022 on 184 358 euroa sekä koron osuus
18 086 euroa. Lainan kokonaiskorko on 1,21 %. Lainan takaisinmaksu päättyy
1.7.2030.
Hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvion toimintatuottojen määräksi
on arvioitu 14 580 euroa, samoin kuin toimintakulujen.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: kasvatuksen työalojen toiminta- ja
taloussuunnitelmat mahdollistavat monipuolista toimintaa, laadukkaita
kohtaamisia ja paljon erilaisia osallistumismahdollisuuksia lapsille, nuorille ja
lapsiperheille.
Seurakunta
tavoittaa
lähes
koko
Kempeleen
rippikouluikäluokan, jonka koko vuonna 2022 on 282 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 hautausmaaalueemme suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään niin, että ne olisivat
mahdollisimman esteettömiä eri ikäisille käyttäjäryhmille.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen sekä vuosien
2023–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston
talousarvion liitteen mukaisena kirkkovaltuustolle esitettäväksi seuraavilla
lisäyksillä:
kahden verbin aikamuotomuutos sivulle 18
lisätään sisällysluettelo
TTS:an liitetään talousjohtajan katsauksena talousarviopykälän esittelyteksti.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.

---KV 16.12.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen vuoden
2022 talousarvioesityksen sekä vuosien 2023–2024 toiminta- ja
taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston talousarvion.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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Merk. Taavi Jarva poistui pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo
19.50
Merk.2. Raija Siniaalto poistui pykälän käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa klo 20.32
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talousarvio julkaistaan seurakunnan nettisivuilla ja lähetetään
kunnan pääkirjastoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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48 §
PAPPILAN KOTAHANKINTA / INVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
valmistelija: talousjohtaja
Kota on valmistunut 31.12.2020.
Kempeleen kunnan tarkastusinsinööri Teemu Poikela on suorittanut kodan
käyttöönottotarkastuksen 25.2.2021. Loppukatselmusta ei ole kunnan
rakennusvalvonnan toimesta ehditty vielä toteuttaa/antaa
loppukatselmukseen liittyvää pöytäkirjaa.

Kodan hankintaan liittyneet kustannukset olivat yhteensä 28 904,40 euroa
(sis. alv 24 %):
rakennuslupa
kodan hankinta valmistajalta
maanrakennus- ja perustyöt
sähkötyöt
pintakäsittelyaineet ja -tarvikkeet

LAVA

369,70 €
19 870,00 €
6 503,80 €
1 954,00 €
206,90 €

Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää
1) kirkkovaltuustolle pappilan kodan loppuselvityksen hyväksyttäväksi;
2) kirkkovaltuustolle, että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan
1.1.2021 alkaen kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman
mukaisena: tasapoisto 10 vuotta/120 kk.

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen kohtien 1–2 mukaisesti.
---KV 16.12.2021:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1) pappilan kodan loppuselvityksen hyväksyttäväksi;
2) että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan 1.1.2021 alkaen
kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisena:
tasapoisto 10 vuotta/120 kk.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen kohtien mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk annetaan talousjohtajalle ja palveluesimiehelle

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

21
49 §
MUUT ASIAT
Esitys: merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: muita asioita ei 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:
________ /________

22
50 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous: 12.5. 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:
________ /________

23
51 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Kokouksen päättäminen klo 20.39.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 5.

Pauli Määttä
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.12.2021

Anitta Pellikka

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

Kari Ylisirniö

