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PÖYTÄKIRJA 4/2016
KIRKKONEUVOSTO

Aika

Torstaina 14.4.2016 klo 18:00–21:00

Paikka

Kirkonkylän seurakuntakeskus, Toppelius

Läsnä

Hintsala Pirkko
Holma Sisko
Jarva Taavi
Kärkimaa Jarkko
Lahtinen Sakari
Rauma Tuula
Tahkola Maija
Turunen Tarmo
Määttä Pauli
Helomaa Kimmo
Salo Anneli
Heinonen Jyrki
Karppinen Tarja

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen, vpj.
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston varajäsen H.Mattilan tilalla
kirkkovaltuuston vpj.
kirkkoneuvoston pj.
talousjohtaja
projektipäällikkö, 48 §
sihteeri

Poissa

Mattila Heikki
Siira Anni-Maija
Juvani Kaisu

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkovaltuuston pj.
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ALKUHARTAUS
Aloitettiin laulamalla virrestä 105:1, 4. Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi
Johanneksen evankeliumin luvusta 21.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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43 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
44 §
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
7.4.2016 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.
45 §
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.
46 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.4.–
3.5.2016 kello 9:00–15:00 välisellä ajalla.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taavi Jarva ja Jarkko Kärkimaa.
Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.4.–3.5.2016.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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47 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Omaksi pykäläkseen, numeroksi 54, päätettiin ottaa Kempeleen
seurakunnan edustajat Rauhan Tervehdys -lehden neuvottelutilaisuuteen. myös Muiden asioiden tiedoksi annettaviin asioihin
päätettiin lisätä kaksi kohtaa: Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
pykälän 20 § päätös 7.4.2016 koskien seurakuntapastorin viranhoitomääräystä sekä kunnan ilmoitukset kahden katusuunnitelman julkisesta
nähtävillä olosta.
Päätös: hyväksyttiin kaikilla lisäyksillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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48 §
VANHAN KIRKON, KELLOTAPULIN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN SEKÄ SANKARIHAUTA-ALUEEN
KUNNOSTUS/HANKKEEN VAIHE- JA AIKATAULUTILANNE
valmistelija: talousjohtaja Anneli Salo
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 17.12.2015/38.§ hyväksynyt
vuodelle 2016 määrärahavarauksen Vanhan kirkon, kellotapulin ja sen
lähiympäristön esiselvitys- ja hankesuunnitelmavaiheiden toteuttamiseen sekä sankarihauta-alueen kunnostamiseen. Kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 21.1.2016/6.§ käynnistänyt Vanhan kirkon ja
kellotapulin peruskunnostuksen esiselvitysvaiheen ja sen jälkeisen
hankesuunnitelmavaiheen sekä näiden rakennusten lähiympäristön ja
sankarihauta-alueen kunnostussuunnitteluvaiheen sekä valinnut
hankkeen projektiorganisaation.
Hanke on käynnistetty tarveselvityksellä, jossa kartoitetaan mm.
hankkeen sisältöä, vaihtoehtoa ja resursseja sekä käydään hankkeeseen
liittyvää arvokeskustelua. Suojellun kirkon laaja korjaushanke edellyttää
suunnittelun pohjaksi lisäksi rakennushistoriaselvityksen laatimista,
jonka laatiminen on käynnissä samoin kuin sankarihauta-alueen
kunnostussuunnitelman laadinta.
Hankkeen vaihe- ja aikataulutilanne käydään läpi projektipäällikkö Jyrki
Heinosen johdolla.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto merkitsee vaihe- ja aikataulutilanteen tiedoksi sekä
antaa tarvittavat ohjeet tiedotuksen ja hankkeen eteenpäin
saattamisen osalta.
Päätös: vaihe- ja aikataulutilanne merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvostolle
päätettiin myöntää lukuoikeudet projektihankkeen projektipankkiohjelmaan, johon hanketta koskevat tiedostot tallennetaan.
Hankkeesta päätettiin tiedottaa seurakuntalaisia, ja tiedotuksen
päätettiin olevan mahdollisimman avointa.
Merk. Projektipäällikkö Jyrki Heinonen poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kellon ollessa 19.05.
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: oteptk annetaan talousjohtajalle ja tiedotussihteerille ja
lähetetään projektipäällikölle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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49 §
JUMALANPALVELUKSEN VIETTÄMINEN KEMPELEEN SEURAKUNNASSA KESÄKAUDELLA, AJALLA
1.5.–31.8.2016, 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” (KJ 2, 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 avoinna 1.5.–30.10. välisenä aikana ja siellä
vietetään päiväjumalanpalvelusta ainoastaan kesäisin, ja
Kokkokankaalla pelkästään erityisjumalanpalveluksia, joita siellä tällä
kesäkaudella ei ole yhtään. Jumalanpalvelukset vietetään Kempeleen
seurakunnassa kesäkaudella oheisen suunnitelman mukaan.
Jokainen jumalanpalvelus suunnitellaan ja toteutetaan liturgin eli
selebrantin johdolla yhdessä kanttorin ja muiden avustavien
työntekijöiden sekä seurakuntalaisten kanssa.
Kirkkoherralle varataan mahdollisuus tehdä yllättävien tilanteiden
varalta suunnitelmaan tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto päättää Kempeleen seurakunnan
jumalanpalveluksen viettämisestä kesäkaudella 1.5.–31.8.2016 oheisen
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: suunnitelma on työntekijöiden nähtävissä intranetissä,
jossa sitä päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmien täydennyttyä
viedään suunnitelma myös luottamushenkilöintraan nähtäville.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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50 §
KIINTEISTÖNHOITAJA-SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN
valmistelija: talousjohtaja
Kiinteistönhoitaja-suntion virka on ollut täyttämättä 20.4.2015 alkaen.
Koska tähän virkaan liittyneet suntion työtehtävät on siirretty
kuuluvaksi 11.1.2016 aloittaneen seurakuntamestarin tehtäväkuvaan ja
koska kirkkoneuvosto kokouksessaan 25.2.2016/29.§ päätti ulkoistaa
kiinteistönhoidon palvelut, on perusteltua esittää kirkkovaltuustolle
kiinteistönhoitaja-suntion viran lakkauttamista 1.7.2016 alkaen.
Esitys (talousjohtaja): kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistönhoitaja-suntion virka
lakkautetaan 1.7.2016 alkaen;
2) päättää, että kiinteistönhoitaja-suntion virka on täyttämättä tuohon
ajankohtaan saakka.
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: kohta 1) viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5.
esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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51 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2017–2020, LIITE 3
valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnan voimassaoleva strategia, Meidän kirkko
Kempeleessä 2020 - Unelmien työpaikka, on tehty vuonna 2010. Sitä on
päivitetty vuonna 2011. Kokonaiskirkko on julkaissut 2014 uuden
strategian vuoteen 2020 nimeltään Kohtaamisen kirkko. Kempeleen
seurakunnan toimintaympäristö on myös muuttunut strategian
laatimisen jälkeen.
Tätä silmällä pitäen seurakunnassa järjestettiin 3.10.2015 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa valtuustoseminaari, johon osallistui
suuri joukko sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Valtuustoseminaarissa käsiteltiin monipuolisesti kirkon kokonaisstrategiaa
Kempeleen seurakunnan näkökulmasta. Tätä strategiaprosessin
uudelleenkäynnistymistä jatkettiin työntekijäkokouksessa 9.12.2015.
Kirkkoneuvosto perusti erityisen strategiatyöryhmän uudistamaan
voimassaolevaa strategiaamme vastaamaan toimintaympäristön
muutoksia. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa, 15.12.2015 ja 9.3.2016,
jonka jälkeen työntekijäkokouksessa 16.3.2016 työntekijät pääsivät
vielä työstämään omalta osaltaan strategiaa.
Päivitetty strategia painottaa vahvasti jumalanpalveluselämää,
vapaaehtoistyötä, viestintää ja työn vaikuttavuuden arviointia. Seurakuntamme strategia perustuu kokonaiskirkon strategiaan Kohtaamisen
kirkko. Oma strategiamme otsikkona on Kohtaamisen kirkko
Kempeleessä 2020: apostolin kyydissä. Apostolin kyyti -termi tässä
yhteydessä viittaa perinteeseen, sanoman muuttumattomuuteen,
yhteiseen kulkemiseen ja jakamiseen sekä levolliseen tulevaisuusnäkyyn. Siinä yhdistyvät siis menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus.
Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kempeleen
seurakunnan strategiapäivityksen työskentelyä ohjaavaksi strategiaksi
vuosille 2017–2020.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5
§:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5. esityslistalle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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52 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilintarkastaja on 5.4.2016 antanut tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2015 hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään
seurakunnan arkistossa.
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä;
2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1. -31.12.2015.

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 kokouksen 12.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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53 §
PITKÄAIKAINEN LAINA
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa seurakunnan
tarvitseman lainan ottamisessa, uudistamisessa tai maksuajan
pidentämisessä, jollei kyseessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava
laina (KL 9. luku 1.§).
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.5.2014/90.§ antanut talousjohtajalle valtuuden lisätä 1 milj. euron suuruisen luottolimiitin seurakunnan käyttötiliin. Luottolimiitti on soveltunut hyvin Kokkokankaan
hautausmaahankkeen loppuunsaattamiseen liittyneeseen rahoitustarpeeseen. Tilin luottolimiitistä on tällä hetkellä käytössä 0,41 milj.
euroa. Muuta lainaa ei seurakunnalla ole.
Seurakunta tarvitsee lainarahoitusta tulevien investointiensa
toteuttamiseen, joista suurin tarveselvitysvaiheessa oleva investointihanke on Vanhan kirkon, kellotapulin ja sen lähiympäristön sekä
sankarihauta-alueen kunnostus. Seurakunnalla on tämän lisäksi tämän
vuoden pienempien korjausinvestointihankkeiden lisäksi tulossa lähivuosina suurempaa määrärahavarausta vaativia PTS-korjaushankkeita
seurakunnan eri kiinteistöihin.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto antaa
kirkkoneuvostolle valtuuden ottaa enintään kolmen miljoonan euron
suuruisen lainan enintään 15 vuoden maksuajalla nyt valmisteilla olevia
investointihankkeita varten. Ensimmäisessä vaiheessa nostettavalla
lainaosuudella seurakunta maksaa pois myös käytössä olevan käyttötilin luotto-osuuden.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5
§:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 12.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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54 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT RAUHAN TERVEHDYS -LEHDEN NEUVOTTELUTILAISUUTEEN
valmistelija: kirkkoherra
Rauhan Tervehdys ry. on lähestynyt tilaajaseurakuntia 13.4. päivätyllä
kirjeellä, joka on tullut seurakuntaan tiedoksi 14.4. Kirjeessä pyydetään
Kempeleen seurakuntaa nimeämään kaksi (2) edustajaa 17.5. klo 15
alkavaan neuvottelutilaisuuteen, joka pidetään osoitteessa Myllytie 5,
Oulu. Tilaisuudessa käsitellään Rauhan Tervehdys -lehden tulevaa
toimintamallia, joka otetaan käyttöön vuodesta 2017 alkaen.

Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto nimeää kaksi edustajaa neuvottelutilaisuuteen.
Päätös: Rauhan Tervehdys -lehden neuvottelutilaisuuteen valittiin
seurakunnan edustajiksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra
Kimmo Helomaa ja neuvoston varapuheenjohtaja Tuula Rauma.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan kirkkoherralle ja lähetetään Tuula
Raumalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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55 §
MUUT ASIAT, LIITE 4
Tiedoksi annettavaa:
1. Viranhaltijapäätökset ajalla 8.3.–4.4.2016, liite 4
2. Kirkkoturva/ kirkkoherra esittelee
3. Alueellisten keskusrekisterien perustaminen, KH:n yleiskirjeestä
27/2015
4. Seuraavat kokoukset: kirkkovaltuusto: to 12.5.klo 18, Kokkokankaan
Sali ja kirkkoneuvosto: to 19.5.2016 klo 18, Toppelius. Syksyn
kokousaikataulusta annettiin myös kn-päivämäärät: 18.8. , 22.9. ,
20.10. , 17.11. ja 15.12.2016
5. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 20 §/2016, 7.4.2016:
Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräyksen pastori Päivi Ollikaiselle
Kempeleen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.6.2016
alkaen toistaiseksi, liite arkistoidaan AMS:n mukaan.
6. Kempeleen kunnan ilmoitukset katusuunnitelmien (Kirkonkylän
koulukeskuksen liikenne- ja pysäköintialueet sekä pyöräilyn ja
jalankulun erityinen laatukäytävä välillä kuntakeskus–Zeppelin)
asettamisesta julkisesti nähtäville ajaksi 18.4.–2.5.2016 kunnan
ilmoitustaululla, os. Asemantie 1 tai kunnan internet-sivuilla.
Esitys (khra): merkitään asiat 1–6 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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56 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Loppuvirtenä laulettiin virsi 397 ”Kun on turva Jumalassa”.
Kokouksen päättäminen klo 21:00.
Muutoksenhaku on liitteenä 5.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 18.4.2016

Taavi Jarva

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

Jarkko Kärkimaa
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