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KEMPELEEN SEURAKUNTA
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Aika
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Paikka

Kokkokankaan seurakuntakeskus, nuorisotyön kerhohuone
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ALKUHARTAUS
vs. kirkkoherra luki alkuhartaudeksi Jumalan tehtävien
Sananlaskujen kirjasta ohjeita. Laulettiin virrestä 443:1-3.

hoitamisesta

Kirkkoneuvoston jäsentä Maija Mattilaa ja hänen perhettään muistettiin iloisen
perhetapahtuman johdosta.
110 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
111 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KJ 9:1 §:n mukaan laillisesti
koolle kutsuttu. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää
ennen kokousta (KN ohjesääntö 5 §). Kutsu on lähetetty 15.8.2019
kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle.
Päätös: todettiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________
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Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
112 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KL 7:4 §:n mukaan
päätösvaltainen. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
113 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 27.8. –
10.9.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Päätös: kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Mattilan ja Terttu
Pajulan? ja päätti pitää pöytäkirjan yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla
27.8.-10.9.2019.
114 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________
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115 §
DIAKONI ELISA ISO-JUNNON TYÖSUHTEEN JATKAMINEN
valmistelija: vs. kirkkoherra Äärelä
Diakoni Elisa Iso-Junno on toiminut Arvo Yrjölän sijaisena. Sijaisuus päättyy
3.9.2019. Mikäli Arvo Yrjölä ei ole palannut virkaansa, niin viranhaku
käynnistyy. 4.9.2019 alkaen virka on olemassa, ja siihen tarvitaan virkaa tekevä
(vt.) diakoni siihen asti kunnes uusi viranhaltija aloittaa työnsä. Elisa Iso-Junno
on hoitanut viransijaisuutta tähän asti, ja koska hän tuntee työn sisällön,
esitykseni on että kirkkoneuvosto valitsee hänet vt.diakoniksi 4.9.2019 alkaen
siihen asti kunnes uusi viranhaltija aloittaa. Elisa Iso-Junno on ilmoittanut
olevansa käytettävissä vt.diakoniksi. Koska kirkkoneuvoston seuraava kokous
on vasta 4.9.2019 jälkeen, on päätös tehtävä etukäteen ehdollisena.
Esitys (vs.khra Äärelä): kirkkoneuvosto valitsee diakoni Elisa Iso-Junnon vt.
diakoniksi 4.9.2019 alkaen siihen asti, kunnes uusi viranhaltija aloittaa - sillä
edellytyksellä, että diakoni Arvo Yrjölä ei ole palannut virkaansa.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan taloustoimistoon, Elisa Iso-Junnolle ja
diakoniatyön lähiesimiehelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________
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116 §
SUOMEN PIPLIASEURAN YHTEISTYÖSOPIMUS
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
talousarviomäärärahoista;

3000€

vuodessa,

joka

maksetaan

3)

sopimuksen yhteyshenkilöksi merkitään lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Päätös: hyväksyttiin esitysten 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 seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________
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117 §
LUOTTAMUSHENKILÖ JAAKKO OKKOSEN ERONPYYNTÖ SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA,
EI-JULKINEN LIITE 2
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.
Muutoksenhaku: eron myöntäminen: 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.
Muutoksenhaku: uuden jäsenen valinta: Tähän päätökseen voi hakea
muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston ja –neuvoston seuraavien kokousten
esityslistalle
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________

6
118 §
LUOTTAMUSHENKILÖ ANNI-MAIJA SIIRAN ERONPYYNTÖ VAPAAEHTOISTYÖN VASTUURYHMÄN
JÄSENYYDESTÄ, LIITE 3
valmistelija: hallintosihteeri
Seurakunnan luottamushenkilö, kirkkovaltuutettu Anni-Maija Siira on
toimittanut elokuun alussa eronpyyntönsä koskien vapaaehtoisuuden vastuuryhmän jäsenyyttä.
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.”
Anni-Maija Siira on tällä vaalikaudella toiminut kirkkovaltuuston jäsenenä ja
ollut valittuna jäsenenä vapaaehtoisuuden vastuuryhmässä vuosiksi 20192020. Luottamustoimien karsimisen syyksi hän mainitsee muuttuneen
työtilanteen.
Esitys (vs.khra Teemu Riihimäki): Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja luo
linjauksen, kuinka suhtaudutaan kyseisiin vapautusanomuksiin, jotta
säilytetään yhdessä priorisoitu vastuuryhmätyöskentely ja esittää tämän
kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Vs. kirkkoherra Vesa Äärelä muutti tehtyä esitystä, koska asiaa ei ole
vuosilomien vuoksi ennätetty valmistelemaan.
Muutosesitys (vs. khra Vesa Äärelä): kirkkoneuvosto päättää, että
1) Anni-Maija Siiralle myönnetään ero vapaaehtoisuuden vastuuryhmän
jäsenyydestä;
2) Anni-Maija Siiran tilalle valitaan uusi jäsen;
3) vastuuryhmän linjausten tarkennusasia annetaan kirkkoherran
valmisteltavaksi seuraavaa kokousta varten.
Päätös: kohdat 1 ja 3 hyväksyttiin. Kohta 2: Anni-Maija Siiran tilalle valittiin
Ritva Rundgren.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan kirkkoherralle, asia viedään kirkkoneuvoston
seuraavan kokouksen esityslistalle, oteptk lähetetään Anni-Maija Siiralle ja
Ritva Rundgrenille ja tiedoksi vap.eht. vastuuryhmän sihteerille
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________
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119 §
MUUT ASIAT
Esitys: merkitään tiedoksi; muita asioita ei ollut.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
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: päätöksestä riippuen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________
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120 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 4-4E
Tiedoksi annettavaa:
-

Viranhaltijapäätökset ajalla 11.6.-14.8.2019, liite 4
kuukausiraportti, henkilöstö 6/2019, liite 4 a
kuukausiraportti 2018, liite 4 b
kuukausiraportti 6/2019, liite 4 c
vastuuryhmien muistioita, liitteet 4 d:1-2
Pappilan vaihetilanne
Oulun poliisilaitos/tutkinnan päätös 3.7.2019 4 e
seuraava kirkkoneuvoston kokous: 12.9.

Esitys (khra): merkitään annettavat ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: merkittiin.
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: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________
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121 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Loppuvirsi 443: 4-5.
Kokouksen päättäminen klo 18.29.
Muutoksenhaku on liitteenä 5.

Vesa Äärelä
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 22.8.2019

Maija Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______________ /_______________

Terttu Pajula

