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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki Matteuksen evankeliumin luvusta 11. Laulettiin
vuoden 2008 Kauneimmat joululaulut -vihkosesta laulu ”Me
käymme joulun viettohon”.
158 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
159 §
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 8.12.2016 kirkkoneuvoston
jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös: todettiin
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
160 §
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle
(KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
161 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja
päättää, että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 19.12.2016–2.1.2017 kello 9:00–15:00.
Päätös: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Tahkola ja Pirkko
Hintsala. Pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 19.12.2016–2.1.2017.

162 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätettiin lisätä Ilmoitusasioihin kohdat: kevään 2017
kirkkoneuvoston istuntoaikataulu ja kirkonkirjojenpidon alueellinen
organisointi – kustannusarvio. Muissa asioissa aikoivat
kirkkoneuvoston jäsenistä Maija Tahkola tuoda itsenäisyyspäivän
palauteasiaa ja Tuula Rauma kysymyksen seurakunnan
nettisivuista.
Päätös: hyväksyttiin lisäyksillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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163 §
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 1.1.–30.4.2017, LIITE 2
valmistelija: kirkkoherra
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on tarkoitettu seurakunnan
pääjumalanpalvelukseksi. Kirkkojärjestys käyttää siitä nimeä
päiväjumalanpalvelus. Se on samalla seurakunnan elämän sydän ja
keskus. ”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa
sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapyhinä. Mikäli kirkkoja on
seurakunnassa useampia, kirkkoneuvosto päättää, missä jumalanpalvelus kulloinkin vietetään” (KJ2,2,1).
Kempeleen kirkonmäellä on kaksi kirkkoa, Pyhän Kolminaisuuden
kirkko ja Vanha kirkko. Pyhän Kolminaisuuden kirkko on seurakunnan pääkirkko. Jumalanpalveluskäytössä on lisäksi Kokkokankaan seurakuntakeskus. Vanha kirkko on vuonna 2017
poikkeuksellisesti kiinni alustavan suunnitelman mukaan koko
vuoden Kirkonmäen projektihankkeen vuoksi. Kokkokankaalla
järjestetään pelkästään erityisjumalanpalveluksia.
Jumalanpalvelukset vietetään Kempeleen seurakunnassa talvikevätkaudella oheisen suunnitelman mukaan. Pitkänperjantain
jumalanpalvelus on sanajumalanpalvelus.
Jokainen jumalanpalvelus suunnitellaan ja toteutetaan liturgin eli
selebrantin johdolla yhdessä kanttorin ja muiden avustavien työntekijöiden sekä seurakuntalaisten kanssa. Vuonna 2015 jumalanpalveluskävijöiden kokonaismäärä oli kaikkiaan 11 910 henkeä.
Kirkkoherralle varataan mahdollisuus tehdä yllättävien tilanteiden
varalta suunnitelmaan tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto päättää Kempeleen seurakunnan
jumalanpalveluksen viettämisestä kaudella 1.1.–30.4.2017
suunnitelman mukaan. Kirkkoherra voi tehdä suunnitelmaan
tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle
(KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa:
jumalanpalvelussuunnitelma pidetään työntekijöiden intranetissä
saatavilla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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164 §
MAKSAMATTA JÄTETTYJEN SAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOIKSI
valmistelija: talousjohtaja
Taloussäännön 10.§:n mukaan seurakunnan avoimet saatavat
kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten
oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden
jälkeen.
Seurakunnalla on vuoden 2016 osalta avoimia saatavia yhteensä
2 948,50 €. Yhteenveto saatavista esitellään kokouksessa.
Toistuvista maksukehotuksista huolimatta saatavia ei ole
maksettu.

Esitys (vs. talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1. päättää, että ko. avoimet saatavat, yhteensä 2 948,50 €,
kirjataan luottotappioksi vuoden 2016 tilinpäätökseen;
2. päättää, että kyseisten saatavien perimistä jatketaan myös
tämän jälkeen.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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165 §
VARHAISKASVATUKSEN TYÖALAN PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET VUONNA 2017, LIITE
3
valmistelija: talous- ja kiinteistösihteeri
Varhaiskasvatuksen työala esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi
liitteen mukaiset vuonna 2017 perittävät maksut ja maksettavat
palkkiot.
Esitys (vs.talousjohtaja): Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyön työalan
esittämät vuonna 2017 perittävät maksut ja maksettavat palkkiot.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan taloustoimistoon ja
varhaiskasvatuksen työalan lähiesimiehelle tiedotettavaksi
tiimissään sekä tiedoksi kirkkoherranvirastoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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166 §
NUORISOTYÖN TYÖALOJEN PERITTÄVÄT MAKSUT JA MAKSETTAVAT PALKKIOT VUONNA 2017,
LIITE 4
valmistelija: talous- ja kiinteistösihteeri
Nuorisotyön työalat esittävät kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi
liitteen mukaiset vuonna 2017 perittävät maksut ja maksettavat
palkkiot.
Esitys (vs. talousjohtaja): Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyön
työalan esittämät vuonna 2017 perittävät maksut, maksettavat
palkkiot ja peruutusehdot.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan taloustoimistoon ja kasvatuksen
työalan lähiesimiehelle tiedotettavaksi tiimissään sekä tiedoksi
kirkkoherranvirastoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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167 §
EI JULKINEN ASIA/PÄÄTÖS HAUTAOIKEUDEN HALTIJASTA

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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168 §
EI JULKINEN ASIA/PÄÄTÖS HAUTAOIKEUDEN HALTIJASTA

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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169 §
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKON AV-URAKAN PÄÄTTÄMINEN, LIITTEET 5-5F
valmistelija: talousjohtaja
Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon toteutettiin AV-kokonaisurakka
19.8.2013 – 30.9.2013. Työ otettiin vastaan 9.10.2013. Urakan
sopimuksenmukainen takuuaika oli 10.10.2013 – 9.10.2015.
Takuuaikaa jatkettiin äänentoistojärjestelmässä ilmenneiden
häiriöiden eli laitteiston kautta kuuluvan napsumisen vuoksi.
Häiriösignaali syntyy valo- ja kello-ohjauksista. Ko. laitteiden
ohjauksessa kontaktori siirtää jännitettä ja sen toimiessa syntyy
jännitepiikki verkkoon. Tavallisesti tämä jännitepiikki on niin
vähäinen, että suojamaadoitukset poimivat sen pois. Nyt
jännitepiikki pääsee kulkemaan AV-laitteiston vahvistimelle, joka
ymmärtää sen mikrofonisignaaliksi ja kuuluu siksi napseena.
Häiriöiden aiheuttajaa ei molempien osapuolten kohtuullisiksi
katsottavista tutkimuksista ja selvityksistä huolimatta ole saatu
yksiselitteisesti nimettyä. UPS-laitteella on jännitepiikkiä saatu
jonkin verran suodatetuksi mutta kaikki muut toimenpiteet ovat
olleet tuloksettomia. Liitteenä on yhteenveto suoritetuista
testauksista ja tuloksista.
Esitys (vs. talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että kokonaisurakka kaikkine
velvoitteineen, jatkettuine takuuaikoineen ja selvityksineen
päätetään päättymään tähän. Tilaaja käynnistää mahdolliset
lisäselvitykset erikseen erillisenä hankkeena.
Seurakunnalla ei ole Studiotec Oy:tä kohtaan mitään taloudellisia
tai muita vaatimuksia.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle
(KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk lähetetään Studiotec Oy:lle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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170 §
KIRKONMÄEN HANKKEET: PROJEKTINJOHDON, VALVONNAN JA SUUNNITTELUTARJOUKSEN
HYVÄKSYMINEN, LIITE 6
valmistelija: talousjohtaja
Kirkonmäen hankkeiden hankesuunnitelma on hyväksytty
kirkkovaltuuston kokouksessa 1.12.2016 ja päätös saa lainvoiman
6.1.2017
Esitys (vs. talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että hankkeen suunnittelu ja
projektinjohto käynnistetään liitteen mukaisena
aikaveloitusperusteisesti kirkkovaltuuston hyväksymän
hankesuunnitelman saatua lainvoiman. Varsinaiset projektinjohtoja suunnittelupalvelusopimukset käsitellään kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.1.2017.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun
8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n
mukaisen kynnysarvon.

Toimeenpano: talousjohtajalla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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171 §
TEKNISEN ASIANTUNTIJA- JA YLLÄPITOPALVELUTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN, LIITE 7
valmistelija: talousjohtaja
Talousjohtaja on kaksi kertaa vuoden 2016 aikana suorittanut
kiinteistöjen ylläpidon kilpailutuksen: talousjohtajan
viranhaltijapäätökset 7/2016 ja 42/2016. Kilpailutuksen tulokset
eivät ole johtaneet hankintapäätökseen.
Hankintalain 27 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita
suorahankinnan jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole
saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia
tarjouksia ja alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti
muuteta.
Esitys (vs. talousjohtaja): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen
mukaisen teknisen asiantuntija- ja ylläpitopalvelutarjouksen
vuodelle 2017. Lisäksi talousjohtajalla on oikeus käyttää
optiovuodet 1+1.

Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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172 §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2017–2018
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi
2017–2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 12.1.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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173 §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2017–2018
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
vuosiksi 2017–2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 12.1.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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174 §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN SEKÄ KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN
VALINTA JOHTOKUNTIIN VV. 2017–2018
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra
puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 8
muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenen
(KL 10:2 § ja Kn:n ohjesääntö 1 §).
Kirkkoneuvostoon ei voida valita oman seurakunnan viranhaltijaa
eikä työntekijää. Sen sijaan valtuutettujen määrärajoitus on
kumottu. Kirkkoneuvostoon on valittava sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tasa-arvokiintiöt on otettava
huomioon sopuvaalineuvotteluissa tai suhteellisissa vaaleissa
ehdokasasettelussa. Kirkkoneuvoston vaalimenettely valtuustossa
on kolmivaiheinen siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja,
sitten varsinaiset jäsenet ja lopuksi kaikille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee ensin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
vv. 2017–2018, sen jälkeen 8 muuta kirkkoneuvoston jäsentä ja
henkilökohtaiset varajäsenet vv. 2017–2018 ja kirkkoneuvoston
edustajat johtokuntiin vv. 2017–2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 12.1.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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175 §
YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VALINTA VV. 2017–2018
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee yleisen seurakuntatyön johtokuntaan
puheenjohtajan ja 5 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä vv. 2017–
2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 12.1.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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176 §
DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
VV. 2017–2018
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee diakoniatyön johtokuntaan puheenjohtajan
ja 5 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä vv. 2017–2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 12.1.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

18
177 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VV.
2017–2018
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee lähetystyön johtokuntaan puheenjohtajan
ja 5 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä vv. 2017–2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 12.1.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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178 §
KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
VV. 2017–2018
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee kasvatustyön johtokuntaan
puheenjohtajan ja 8 muuta jäsentä sekä 3 varajäsentä vv. 2017–
2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 12.1.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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179 §
PELASTUSSUUNNITELMAT, LIITE 8-8G
valmistelija: talous- ja kiinteistösihteeri
Pelastussuunnitelman teko perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja
valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011).
Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus on kaikilla niillä kohteilla,
joissa suoritetaan palotarkastus vähintään kerran vuodessa.
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa yrityksen vastuuhenkilöitä ja henkilöstöä normaaliolojen onnettomuuksien, tulipalojen ja muiden vahinkojen ennaltaehkäisyssä sekä
onnettomuustilanteiden sattuessa henkilö-, omaisuus- ja
ympäristövahinkojen rajoittamisessa mahdollisimman vähäisiksi
turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuvuus myös poikkeusoloissa.
Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää
sitä esimerkiksi uuden henkilön perehdyttämisessä turvallisuusasioihin. Pelastussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi koko
henkilöstölle.
Nämä pelastussuunnitelmat ovat suunnitelma- ja toimintaohjeet
siitä, kuinka Kempeleen seurakunta varautuu toimimaan erilaisissa
onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja Kempeleen seurakunta organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan.
Suunnitelman lähtökohtana ovat erilaiset uhkakuvat sekä niistä
johdettujen riskien arviointi ja riskien hallinta.
Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista
onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja
vaaratilanteissa toimimiseksi;
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen
liittyvistä toimenpiteistä.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä
kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella.
Pelastussuunnitelmat on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on
tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai
muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on
osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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Pelastussuunnitelmat tai sen yhteenveto on toimitettava alueen
pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.
Esityslistan liitteenä ovat päivitetyt kiinteistökohtaiset
pelastussuunnitelmat sisältäen seuraavat rakennukset:
– Pyhän kolminaisuuden kirkko ja Vanha kirkko
– Kokkokankaan ja Tiilitien seurakuntakeskukset
– Pappila ja Luurinmutkan leirikeskus
– Kokkokankaan ja keskustan hautausmaiden huoltorakennukset
Pelastussuunnitelmaluonnos on käytetty Oulu- Koillismaan
Pelastuslaitoksella kommentoitavana.
Esitys (vs. talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden mukaiset Kempeleen
seurakunnan kiinteistöjen pelastussuunnitelmat jotka tulevat
voimaan 9.1.2017 ja korvaavat tällä hetkellä käytössä olevat
pelastussuunnitelmat. Mikäli suunnitelmiin tehdään merkittäviä
periaatteellisia muutoksia, on ne esitettävä kirkkoneuvostolle.
Muutokset kirjataan kaikkiin pelastussuunnitelmakappaleisiin ja
niistä ilmoitetaan pelastusviranomaisille.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: pelastussuunnitelmat lähetetään Oulu-Koillismaan
pelastuslaitokselle ja laitetaan kiinteistöittäin esille kuhunkin
kiinteistöön.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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180 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNASTA: LÄHETYSTYÖN TILITYKSET
Lähetystyön jk 17 §/2016: Seuraava Kempeleen seurakunnan lähetystyön tuotto vuodelta
2016 on tilittämättä:
Päiväkerholaisten taimimyynti

188,55

Esitys (Minna Sorvala): taimimyyjäisten tuotto tilitetään
kokonaisuudessaan seurakunnan nimikkokohteeseen (vammaisten
lasten ja nuorten tukeminen Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran
kautta).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
----KN 15.12.2016

Kirkkoneuvosto päättää johtokunnan sijasta tuottojen
tilittämisestä, joten pykälä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Esitys (khra):
kirkkoneuvosto päättää vuoden 2016 tilittämättömien tuottojen
tilityksestä lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti
kokonaisuudessaan seurakunnan nimikkokohteeseen (vammaisten
lasten ja nuorten tukeminen Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran
kautta).
Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan talous- ja kiinteistösihteerille ja
lähetystyön johtokunnan sihteerille sekä esittelijänä toimineelle
Minna Sorvalalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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181 §
DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNASTA: DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN,
VARAPUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA V. 2017–2019
Diakoniatyön jk 17§/2016:
Esitys: diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi valitaan v.
2017–2019 Anni Lyytikäinen. Varapuheenjohtajaksi valitaan Kari YliSirniö. Diakoniatyön johtokunnan sihteeriksi valitaan diakoni Arvo
Yrjölä.
Päätös: hyväksyttiin.
---KN 15.12.2016
Seurakunnan voimassaolevan Toimielinten, työalojen ja
tukipalvelujen johtosäännöt 2 § mukaan:
Kirkkovaltuusto asettaa johtokunnat toimikautensa ensimmäisessä
kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemalla
johtokuntaan puheenjohtajan, jonka tulee olla kirkkovaltuuston
jäsen, ja vähintään viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Tästä poikkeuksena on kasvatustyön johtokunta, jossa on
kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Kukin johtokunta valitsee keskuudestaan varsinaisista jäsenistä
toimikaudekseen varapuheenjohtajan.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto huomauttaa Diakoniatyön
johtokuntaa sen ylittäessä valtuutensa valitessaan johtokunnalle
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Kirkkovaltuusto asettaa
johtokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet vuosiksi 2017–2018
kokouksessaan 12.1.2017.
Varapuheenjohtajan johtokunnat saavat valita vuoden 2017
ensimmäisessä kokouksessaan.
Diakoniatyöntekijöiden keskuudessa kiertävä vuoro toimia
johtokunnan sihteerinä voidaan toteuttaa ilman erillistä sihteerin
valintaa. Sihteerin vaihtuva vuoro voidaan tuoda johtokunnalle
tiedoksi esimerkiksi vaihtoa edeltävässä kokouksessa kohdassa
Muut asiat.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle
(KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk lähetetään diakoniatyön johtokunnan
puheenjohtajalle ja annetaan johtokunnan sihteerille.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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182 §
MUUT ASIAT
Esitys (khra): Käsitellään mahdolliset muut asiat.
Maija Tahkola toi palautetta jatkossa toimitettavista
itsenäisyyspäiväjuhlista. On toivottu paluuta aiemmin toteutettuun
malliin, jossa ensin on jumalanpalvelus, sitten kahvit ja sen jälkeen
käynti sankarihaudoilla. Kirkkoherra kertoi saaneensa molemmista
malleista hyvää palautetta. Superjuhlavuoden 2017 juhlallisuuksista
ei ole vielä tehty suunnitelmia, joten kaikki on vielä avoinna.
Tuula Rauma toi esille hankaluuden löytää seurakunnan
nettisivuilta esim. päätöksenteon asiakirjoja. Hän toivoi, että esim.
kirkkovaltuuston kutsut ja pöytäkirja tulisivat vaikka eräänlaiselle
ilmoitustaululle nostoina esille, siis parempaa näkyvyyttä.
Kirkkoherra totesi, että aiemmin oli tullut palautetta nettisivujen
liian runsaasta materiaalista, joten on jouduttu karsimaan tai
tiivistämään sivuston näkymää. Kirkkoherra lupasi, että pyrimme
tarkastelemaan sivustoa tarkasti, mutta todennäköisesti joskus
lähitulevaisuudessa internet-sivujen osalta tullee ylipäätään
muutoksia.
Päätös:
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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183 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 9-9E
- Viranhaltijapäätökset ajalla 8.11.–7.12.2016, liite 9
- Kempeleen kunta, kuulutus: Rakennuskielto asemakaavan
muuttamiseksi Ollakan osa-alueen kortteleihin 6003, 6005, 6006 ja
korttelin 6010 tontille 1, liite 9a
- johtokuntien pöytäkirjat 2/2016, liitteet 9b-9e
- terveiset Rauhan Tervehdys ry:n kokouksesta 8.12. /Pirkko
Hintsala ja Sisko Holma: lehden painatus siirtyy Kajaaniin ja jakelu
Kaleva 365:lle. Graafinen suunnittelu siirtyy Kotimaa-yhtiölle.
- kirkkoneuvoston kevään 2017 istuntoaikataulu: 26.1. (vanha
kirkkoneuvosto), 23.2. ; 16.3. ; 6.4. ; 18.5. ; 8.6.
-kirkonkirjojenpidon alueellinen organisointi – kustannusarvio: n.
43 000 euroa/vuosi, ykkösvaihe alkaisi v. 2018, jäämme vielä
odottamaan
Esitys (kirkkoherra): merkitään tiedoksi annettavat ilmoitusasiat
tiedoksi.
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: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

26
184 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 10
Loppuvirtenä laulettiin virsi 30.
Kokouksen päättäminen klo 20.01.
Muutoksenhaku on liitteenä 10.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.12.2016

Pirkko Hintsala

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

Maija Tahkola

