1
KEMPELEEN SEURAKUNTA
PL 28, 90441 KEMPELE
p. 08-561 4500
s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi

PÖYTÄKIRJA 3/2016
KIRKKONEUVOSTO

Aika

Keskiviikkona 16.3.2016 klo 18:00–20:45

Paikka

Kirkonkylän seurakuntakeskus, Toppelius

Läsnä

Hintsala Pirkko
Holma Sisko
Jarva Taavi
Kärkimaa Jarkko
Lahtinen Sakari
Mattila Heikki
Siira Anni-Maija
Rauma Tuula
Tahkola Maija
Juvani Kaisu
Määttä Pauli
Helomaa Kimmo
Salo Anneli
Karppinen Tarja

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen, poistui 40 §:ssä
kirkkoneuvoston jäsen, vpj.
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
kirkkoneuvoston pj.
talousjohtaja
sihteeri

Kokouksessa käsitellyt asiat:
37 § SEURAKUNTAPASTORIN VALINTA ............................................................................................................. 3
38 § DIAKONI ARVO YRJÖLÄN SIVUTOIMILUVAN JATKOANOMUS ................................................................... 5
39 § VUODEN 2016 VUOSILOMASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN ................................................................ 6
40§ VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS ...................................................................................................................... 7

ALKUHARTAUS
Laulettiin virsi 275. Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi viidennen
paastonajan sunnuntain tekstiä Johanneksen evankeliumin luvusta 11.
32 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
33 §
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 §). Kutsut on lähetetty
Pöytäkirjan tarkastajat:
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9.3.2016 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.
34 §
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.
35 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.3.–
4.4.2016 kello 9:00–15:00 välisellä ajalla.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Hintsala ja Sisko Holma.
Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.3.–4.4.2016.

36 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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37 §
SEURAKUNTAPASTORIN VALINTA, EI-JULKISIA LIITTEITÄ 2, 2A, 2B, 2D, JULKINEN LIITE 2C
valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnassa on ollut avoinna seurakuntapastorin virka.
Virkaan olivat 19.2.2016 klo 15 mennessä ilmoittaneet kiinnostuksensa
seuraavat henkilöt aakkosjärjestyksessä:
Alanko, Laura
Auranen, Kirsi
Björklund, Antti Gustav Rikhard
Hillberg, Milla
Karppinen, Saila
Komulainen, Tuomo
Kreivi-Palosaari, Satu
Ojala, Anu
Ollikainen, Päivi
Purosalo, Milla
Ranta, Jaakko
Reinikainen, Teemu
Ronkainen, Helena
Räihä, Risto
Röytiö, Henri
Seppänen, Kristoffer Juuso-Johannes
Veijo, Anna-Maria
Kiinnostuksensa ilmaisseista Karppinen, Kreivi–Palosaari, Ojala,
Ollikainen sekä Räihä ovat Suomen ev.-lut. kirkon pastoreita. Muut
henkilöt ovat teologian maistereita sekä teologian kandidaatteja.
Tuomiokapituli pyytää Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostoa
antamaan perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella kiinnostuksensa
Kempeleen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ilmaisseista.
Seurakuntaa pyydetään asettamaan lausunnossa henkilöt siihen
järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään.
Rekrytointityöryhmä kokoontui 23.2.2016 käsittelemään hakemuksia ja
valitsemaan haastateltavat. Viran hakuilmoituksessa edellytettiin
käytännön työkokemusta varhaiskasvatuksen, perhetyön ja parisuhdetyön osalta. Työryhmä totesi, että vain kaksi hakijaa täytti nämä
edellytykset. Haastatteluun 1.3.2016 päätettiin kutsua pastorit Saila
Karppinen ja Päivi Ollikainen.
Haastattelu 1.3.2016 koostui ennakkotehtävästä ja kysymyksistä, joissa
testattiin hakijoiden teologista asiantuntijuutta sekä tietoa varhaiskasvatuksen, perhetyön ja parisuhdetyön aloilta. Haastattelussa Päivi
Ollikainen katsottiin parhaiten soveliaimmaksi ko. virkaan. Etenkin
varhaiskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä hän osoitti hyvää
Pöytäkirjan tarkastajat:
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asiantuntijuutta. Koska sekä hakupapereiden että haastattelun osalta
Ollikainen nähtiin soveliaimmaksi haettavaan virkaan, rekrytointityöryhmä esittää yksimielisesti Ollikaisen asettamista ensimmäiselle
sijalle tuomiokapitulille lähetettävään lausuntoon.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto antaa rekrytointityöryhmän esityksen
mukaisen lausunnon tuomiokapitulille haastateltavista.
Päätös: Tuomiokapitulille tehdään tiettäväksi, että Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto asettaa ensimmäiselle sijalle seurakuntapastorin virkaan pastori Päivi Ollikaisen, sillä hänen katsotaan olevan
virkaan soveltuvin henkilö niin hakupapereiden kuin haastattelun
perusteella. Toiselle sijalle asetetaan pastori Saila Karppinen, jolla myös
on edellytykset hoitaa virkaa. Koeaikaa ei edellytetä, mikäli Ollikainen
tulee valituksi.
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: Otepöytäkirja lähetetään Oulun hiippakunnan
tuomiokapituliin. Myös kaikille hakijoille lähetetään tieto
kirkkoneuvoston päätöksestä väliaikatietona, koska tuomiokapitulin
lopulliseen päätökseen on aikaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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38 §
DIAKONI ARVO YRJÖLÄN SIVUTOIMILUVAN JATKOANOMUS, LIITE 3
valmistelija: hallintosihteeri
Kirkkoneuvosto on edellisen kerran myöntänyt kokouksessaan
24.3.2015 Arvo Yrjölälle sivutoimiluvan yhden vuoden ajaksi, 31.3.2016
asti. Kirkkojärjestyksen 6. luvun 5 §:n mukaan kirkon päätoimisen viranhaltijan, jolla ei ole kiinteää työaikaa, on aina haettava lupa sivutoimen
harjoittamiseen.
Sivutoimilupa on aiempina vuosina myönnetty Arvo Yrjölälle harrastusluontoiseen puhdistuslaitteen esittelyyn iltaisin ja viikonloppuina, silloin
kun hän on viranhoidosta vapaalla. Arvo Yrjölä hakee sivutoimilupaa
aiemmilla perusteilla.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto päättää myöntää diakoni Arvo Yrjölälle
sivutoimiluvan jatkon vuodeksi eteenpäin, 31.3.2017 saakka. Sivutoimi
ei saa haitata varsinaista viranhoitoa.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan Arvo Yrjölälle ja diakoniatyön
lähiesimiehelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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39 §
VUODEN 2016 VUOSILOMASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, LIITE 4
valmistelijat: khra, talousjohtaja, hallintosihteeri
Papiston vuosilomasuunnitelman hyväksyy kirkkoherra ja kirkkoherran
vuosilomat hyväksyy tuomiokapituli. Kirkkoneuvosto hyväksyy muiden
viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomasuunnitelman.
Esitys (kirkkoherra ja talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen vuosilomasuunnitelman
vuodelle 2016.
1. Niiden työntekijöiden osalta, joiden kaikkia vuosilomapäiväajankohtia ei ole vielä tässä liitteessä esitetty, kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan sopimaan omien työmuotojensa työtehtäviin nähden parhaimman vuosiloma-ajankohdan. Päätökset tuodaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätöksinä tiedoksi.
2. Kirkkoherra ja talousjohtaja valtuutetaan hyväksymään
omien työmuotojensa mahdolliset vähäiset vuosilomasiirrot. Päätökset tuodaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätöksinä tiedoksi.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: hyväksytty lomalista annetaan taloustoimistoon ja
laitetaan henkilökunnan kahvihuoneen ilmoitustaululle nähtäville.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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40 §
VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS, LIITE 5
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5.§:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2015 kirjanpidon tekniset
tarkastukset 29.1.2016 ja 22.2.2016. Tasekirja-aineiston ja hallinnon
tarkastus suoritetaan 5.4.2016. Kirkkoneuvoston tilinpäätöskokouksen
jälkeen allekirjoitettu tasekirja tilinpäätöstietoineen annetaan tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.
Tilinpäätöksen toiminnallisen osan kirkkoneuvostolle
kirkkoherra ja taloudellisen osan talousjohtaja.

esittelee

Seurakunnan verotulot vuonna 2015 olivat yhteensä 3 477 327 €.
Talousarviossa verotulokertymäksi oli arvioitu 3 440 000 €. Lisäystä
vuoden 2014 toteutuneeseen verotulokertymään oli 142 421 €.
Kirkollisverotulojen määrä kasvoi 3,5 % ja yhteisöverojen 16,2 %.
Yhteensä verotulot kasvoivat 4,3 % vuoteen 2014 verrattuna.
Kirkollisverot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista
koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen vuosittainen
verotulon määrä selviää verotuksen valmistuttua kunkin vuoden lokakuun lopussa. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvassa olevan
vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta.
Kirkollisveron tilityksissä vuoden 2016 helmikuusta alkaen käytettävä
jako-osuus on 2,97 %. Valtionvarainministeriön laskelmien perusteella
kirkollisverojen tilitysmäärä vähenee 1,2 % vuonna 2016. Vuoden 2015
jako-osuus oli 3,04 % ja vuonna 2014 3,25 %.
Suomen ev.lut. kirkon osuus yhteisöverosta määräytyy verontilityslain
(532/1998) mukaisesti. Vuonna 2014 jako-osuutta korotettiin
vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alenemaa. Vuonna 2015 jako-osuus oli 2,71 % ja vuonna 2014
2,81 %.
Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien yhteisövero-osuus on lakannut ja
tilalle on tullut valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus,
jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa,
väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
Pöytäkirjan tarkastajat:
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rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen
kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka
tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien
maksamat verotuskustannukset alenevat yhteensä 6 miljoonalla
eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laskee 4,7
prosentista 3,4 prosenttiin.
Vuoden 2016 alusta lukien seurakunnille tilitetään valtionrahoitusta
kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti. Valtionrahoituksen määrä
on 114 miljoonaa euroa, jonka valtio maksaa Kirkon keskusrahastolle
(Kirkkohallitus). Kirkkohallitus käyttää summasta 2 miljoonaa euroa
Kirjurin kehittämiseen ja jakaa 5 miljoonaa euroa seurakunnille
rakennusavustuksina. Loppuosa 107 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa
suhteessa. Tilitykset tapahtuvat kuukausittain.
Kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat yhteensä 1,1 % ja
yhteisöverot yhteensä 7,7 %. Kaikkien seurakuntien verotulot kasvoivat
yhteensä 1,8 %.
Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi yhteensä 192 150 €, lisäystä
vuoteen 2014 verrattuna 9,5 %. Talousarviossa toimintatuottojen
määräksi oli arvioitu 179 125 €, eroa toteutumaan 13 025 €. Erityistä
huomioitavaa lisäystä oli seurakunnan pitopalvelutoiminnan tuotoista,
11 170 €.
Toimintakulujen määrä oli 3 137 708 €, kasvua vuoteen 2014 verrattuna
2,8 %. Talousarviossa toimintakulujen määräksi oli arvioitu 3 079 359 €,
eroa toteutumaan 58 349 €.
Käyttötalouden toimintakate tilinpäätöksessä on – 2 945 557 € ja
vuosikate 216 731 €.
Suunnitelman mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä, 273 189 €
(vuonna 2014 poistojen määrä oli 267 931 €). Vuosikatteen osuus
poistoista on 79,3 %.
Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta
osoittaa alijäämää 56 458 €.
Vuonna 2015 investointeihin käytettiin yhteensä 120 000 €. Tästä
summasta 67 868 € käytettiin Kokkokankaan hautausmaahankkeen
ensimmäisen vuoden takuuajan maksusuorituksiin ja kellohankkeen
loppuunsaattamiseen. Lisäksi toteutettiin Keskustan seurakuntakeskuksen rakennusautomaatiolaitteiston ja Pyhän Kolminaisuuden
kirkon kaukolämpölaitteiston uusintaremontit.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Seurakunnalla on käytössään 1 000 000 €:n käyttötililimiitti, josta
käytössä vuoden loppuun mennessä oli 676 869 €.
Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä vuoden lopussa oli 4 pv.
Seurakunnan
omavaraisuusaste,
joka
mittaa
seurakunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista
pitkällä aikavälillä on 87,8 %.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 1 852,51 € ylijäämää ja
taseen loppusumma on 17 024 €. Vuoden 2015 kesäkauden aikana
hoitohautojen hoito suoritettiin kukkien hoidon osalta omana työnä ja
ruohonleikkuun ja trimmeröinnin osalta ulkoistettuna ostopalveluna.
Vuodesta 2016 hoitohautojen hoito kokonaisuudessaan toteutetaan
ulkoistettuna palveluna kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5.§:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman
osoittamaa tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen
muutoksia. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä
vapaaehtoisiin varauksiin (yleisimmin investointivaraus), rahastoihin tai
edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2015 KJ 15:5 mukaisesti ja
jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista
varten.
2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään 5.4.2016 tilintarkastuksen
yhteydessä mahdollisesti esille tulevat tasekirjaan tehtävät
tekniset korjaukset, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen.
3. esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:


siirretään seurakunnan vuoden 2015 tilikauden alijäämä 56 457,75 € taseen omaan pääomaan edellisten
tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden
tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä osoittaa ylijäämää 2 390 411,06 €.
 koska tilikauden tulos on negatiivinen, on
kirkkoneuvosto tehnyt toimintakertomuksessa

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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selkoa
seurakunnan
talouden
tasapainottamisesta tilikaudella 2017 (KJ 15:6)
4. esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden
tuloksen käsittelystä seuraavaa:

siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä
1 852,51 € hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää
4 048,50 €.

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan
Merk. Anni-Maija Siira poistui kokouksesta klo 19.57 pykälän käsittelyn
ollessa kesken, ennen päätöksentekoa.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5. esityslistalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________
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41 §
MUUT ASIAT, LIITE 6
Tiedoksi annettavaa:
1. Viranhaltijapäätökset ajalla 16.2.–7.3.2016, liite 6
2. Kirkkoneuvoston seuraava kokous: torstaina 14.4.2016 klo 18,
Toppelius

Esitys (khra): merkitään asiat 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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42 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 7
Loppuvirtenä laulettiin iltavirsi 563.
Kokous päätettiin klo 20:45.
Muutoksenhaku liitteenä 7.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 18.3.2016.

Pirkko Hintsala

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ / ________

Sisko Holma

