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ALKUHARTAUS
Laulettiin helluntain virsi 125: Kirkkoherra luki 1.Moos. kirjan luvusta
11.
57 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
58 §
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
12.5.2016 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.
59 §
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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60 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.5.–
7.6.2016 kello 9:00–15:00 (1.6. alkaen klo 10:00–15:00) välisellä ajalla.
Päätös: valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Rauma ja Maija Tahkola.
Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
24.5.–7.6.2016 kello 9:00–15:00 (1.6. alkaen klo 10:00–15:00) välisellä
ajalla.

61 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Pykälään 65, Rauhan Tervehdys –lehden uusi toimintamalli vuodesta
2017 eteenpäin, on saatu lisää tietoa esityslistan lähettämisen jälkeen,
joten kokoukseen on tuotu pykälän esitykseksi muodostunut
esitysteksti.
Päätös: hyväksyttiin.
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62 §
NUORISOTYÖNOHJAAJA ANTTI RISTKARIN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS, LIITE 2
valmistelija: hallintosihteeri
Kirkkojärjestyksen 6. luvun 5 §:n mukaan kirkon päätoimisen
viranhaltijan, jolla ei ole kiinteää työaikaa, on aina haettava lupa
sivutoimen harjoittamiseen. Sivutoimilupa on kirkkoneuvostossa
myönnetty vuodeksi kerrallaan.
Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkari tekee työnsä ohessa muutamia
kertoja vuodessa alueen nuorten rikos- ja riita-asioiden sovitteluja.
Kyseinen työ ei estä hänen mukaansa viranhoitoa. Edellinen
sivutoimilupa hänelle on myönnetty kokouksessa 3/2015, jolloin se on
myönnetty hänelle 30.4.2016 asti.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Antti
Ristkarille sivutoimiluvan vuoden ajaksi, 31.5.2017 asti.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan Antti Ristkarille ja työalan
lähiesimiehelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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63 §
RIPPIKOULURYHMIEN ENIMMÄISKOON YLITTÄMINEN
valmistelija: hallintosihteeri
Rippikoulun ohjesäännön mukaan samassa ryhmässä opetettavien
rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi
poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on
erityisen painavat syyt. Päiväkouluryhmiä oli tällä kertaa tarjolla kolme,
mutta leiririppikoulut osoittautuivat tällä kertaa suosituimmiksi, ja
lopulta päiväkouluna toteutettiin vain yksi ryhmä, jossa siinäkin oli
kuitenkin 20 osallistujaa. Mahdollisuuksien mukaan muutoksia ryhmien
ja oppilaiden välillä on pyritty tekemään, mutta tällä hetkellä tilanne on
se, että enimmäiskoot on muutamassa ryhmässä ylitetty.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto hyväksyy maksimiosallistujamäärien
ylitykset seuraavissa rippikouluryhmissä:
Kesärippikoulu 1, jossa tällä hetkellä on osallistujia 27,
Kesärippikoulu 2, jossa tällä hetkellä on osallistujia 29 ja
Kesärippikoulu 5, jossa on tällä hetkellä 27 osallistujaa.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan nuorisotyön lähiesimiehelle,
rippikoulutyöstä vastaavalle nuorisotyönohjaajalle ja ryhmien 1, 2 ja 5
nuorisotyönohjaajille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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64 §
LAUSUNTOPYYNTÖ: LUONNOS KIRKKOHALLITUKSEN ESITYKSEKSI KIRKOLLISKOKOUKSELLE
KIRKKOLAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOIMISEKSI
valmistelija: kirkkoherra
Kirkkohallituksessa on valmisteltu luonnos kirkkohallituksen esitykseksi
kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi
kirkkolaki, joka korvaisi vuonna 1993 annetun, voimassa olevan
kirkkolain. Myös kirkkojärjestys esitetään uudistettavaksi. Esityksen
tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisemmat ja
käyttäjän kannalta selkeämmät kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Ehdotetut
kirkkolaki ja -järjestys noudattavat mahdollisimman pitkälle samaa
rakennetta ja lukujakoa. Esityksessä on otettu huomioon perustuslain ja
muun lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet ja erityisesti
perustuslaista nousevat vaatimukset säätää tietyistä asioista laissa.
Vaikka esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen, siihen sisältyy myös
joitakin toimintaympäristön muutoksista johtuvia sisällöllisiä uudistusehdotuksia. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat:
Esityksessä ehdotetaan joitakin muutoksia säännöksiin, jotka liittyvät
seurakuntajaon muuttamiseen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi
määritelmä siitä, mitä seurakuntajaon muutoksella tarkoitetaan.
Voimassa oleva laki ei sisällä tällaista määritelmää.
Kirkkolakiin lisättäisiin myös uusi säännös seurakuntajaon muutoksen
edellytyksistä, jotka tulisi ottaa huomioon seurakuntajakoa koskevassa
valmistelussa ja päätöksenteossa. Säännös vastaisi voimassa olevaa
hallintokäytäntöä. Edellytykset liittyisivät seurakunnan toiminnan ja
talouden turvaamiseen.
Seurakuntajaon muutostilanteissa parannettaisiin lisäksi seurakunnan
jäsenten vaikutusmahdollisuuksia eri tavoin. Kirkkoneuvoston ja
seurakuntaneuvoston tiedottamisvelvollisuutta laajennettaisiin siten,
että seurakuntalaisille tulisi viipymättä ilmoittaa seurakuntajaon
muutosta koskevasta aloitteesta.
Seurakuntalaisen vaikutusmahdollisuuksia parantaisi puolestaan
ehdotus, jonka mukaan seurakuntalainen voisi jättää aloitteesta
kannanoton tuomiokapitulille. Tiedottamisen ja kannanoton avulla
turvattaisiin seurakuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia siten kuin
hallintolain 41 §:ssä edellytetään.
Seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevaa sääntelyä ehdotetaan
muutettavaksi siten, että seurakunta voisi itse järjestää sitä nykyistä
vapaammin. Säännökset seurakunnan sisäisestä aluehallinnosta
korvaisivat voimassa olevan sääntelyn kappeliseurakunnista ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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seurakuntapiireistä. Ehdotuksen mukaan säädöstasolla ei siten
myöskään enää säädettäisi kappelineuvostosta tai piirineuvostosta,
vaan kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voisi itse päättää osaalueen hallinnon toimielimestä sekä sen nimestä ja kokoonpanosta.
Seurakunta voisi itse päättää myös siitä, millainen rooli, tehtävät ja
toimivalta alueelliselle toimielimelle annetaan. Alueellisen toimielimen
jäsenelle voitaisiin asettaa myös vaatimus, jonka mukaan hänen
asuinpaikkansa tulisi olla asianomaisella alueella.
Kirkkojärjestyksessä ehdotetaan muutosta seurakuntajaon yhteydessä
perustettavan järjestelytoimikunnan kokoonpanoon. Ehdotuksen
mukaan järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi määrättäisiin uuden tai
laajenevan seurakunnan kirkkoherra. Muutoksella tuettaisiin
kirkkoherran asemaa muutostilanteessa ja selkeytettäisiin toimikunnan
asettamista.
Täsmennyksiä ehdotetaan tehtäväksi myös kirkkovaltuuston
kokoonpanoon. Esityksessä ehdotetaan, että kirkkovaltuustoon
voitaisiin valita 45 jäsentä, kun kyseessä on yli 80 000 läsnä olevan
jäsenen seurakunta. Voimassa olevan säännöksen mukaan
kirkkovaltuustoon voidaan valita enimmillään 39 jäsentä, jos
seurakunnan läsnä olevia jäseniä on yli 50 000. Täsmennyksellä
turvattaisiin se, että kirkkovaltuustossa olisi riittävän suuri edustus
seurakunnan eri alueilta.
Seurakunnan omistaman kiinteistön luovutusta ja vuokralle antamista
koskeviin menettelyihin ehdotetaan muutoksia. Ehdotetussa
sääntelyssä otetaan huomioon EU:n kilpailusäännöstön valtiontukea
koskevat linjaukset, jotka koskevat maa-alueiden ja rakennusten
luovutusta ja pitkäaikaista vuokraamista. Niiden nojalla säännöksiä
ehdotetaan täsmennettäviksi siten, että kaikilla samassa asemassa
olevilla kansalaisilla ja yrityksillä olisi yhtäläinen mahdollisuus
tarjouksen antamiseen. Kirkon hallinnon sisäisiä menettelytapoja taas
uudistettaisiin
siten,
että
kiinteistöjen
luovuttamista
ja
maanvuokrapäätöksiä koskevasta yleisestä alistusvelvollisuudesta
luovuttaisiin. Alistusvelvollisuus kuitenkin säilytettäisiin edelleen
hautausmaakiinteistöjä
ja
kirkollisia
rakennuksia
koskevissa
luovutuspäätöksissä.
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen mukaan alistusmenettelyä
sovelletaan pääjumalanpalveluksen alkamisaikaa koskeviin päätöksiin,
jotka on alistettava tuomiokapitulin ratkaistaviksi. Ehdotetussa
kirkkojärjestyksessä tämä alistusvelvollisuus ehdotetaan poistettavaksi.
Arkistotoimen sääntelyä muutettaisiin niin, että myös kirkon
viranomaisten
asiakirjahallinnossa
ryhdyttäisiin
soveltamaan
arkistolakia (831/1994), jollei kirkkolaissa toisin säädetä. Kirkon
arkistotoimi ei ole tähän saakka kuulunut yleisen arkistolainsäädännön
Pöytäkirjan tarkastajat:
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piiriin. Arkistolaki sisältää muun muassa arkistotointa sekä sen
järjestämistä
ja
tehtäviä
koskevat
yleiset
säännökset.
Kirkkojärjestykseen ehdotetaan lisäksi yksityiskohtaisempaa sääntelyä
arkistonmuodostajista, niiden vastuista ja tehtävistä, arkistotilasta ja
asiakirjojen tallettamisesta arkistolaitokseen.
Hautaustoimen säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi säännös hautausmaan hoitosuunnitelmasta. Uudella säännöksellä selkeytettäisiin
seurakunnan ja hautaoikeuden haltijan välistä vastuunjakoa. Sillä
lisättäisiin myös hautausmaan hoidon suunnitelmallisuutta.
Kirkkolakiin ehdotetaan uutta sääntelyä sähköisestä kokouksesta ja
sähköisistä
päätöksentekomenettelyistä,
jota
sovellettaisiin
seurakunnan,
seurakuntayhtymän,
hiippakunnan
ja
kirkon
keskushallinnon toimielinten päätöksenteossa. Ehdotettujen pykälien
mukaan toimielin voisi pitää halutessaan sähköisen kokouksen, johon
osallistuttaisiin sähköisen yhteyden avulla. Päätöksiä voitaisiin tehdä
myös sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta, ellei
yksikään toimielimen jäsen vaatisi asiaa käsiteltäväksi varsinaisessa
kokouksessa.
Kirkkohallitus pyytää lausuntoa esitysluonnoksesta eräiden valtiollisten
viranomaistahojen lisäksi piispainkokoukselta, Kirkon työmarkkinalaitokselta, hiippakuntien tuomiokapituleilta sekä sattumanvaraisesti
jäsenmääränsä perusteella valituilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Myös Kempeleen seurakunta on saanut tuon pyynnön.
Lausunto tulee antaa sähköisellä lomakkeella viimeistään 15.6.
Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran vastaamaan lausuntopyyntöön
määräaikaan mennessä.
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: toimeenpano on kirkkoherralla, vastausta pyydetään
15.6.2016 mennessä.
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65 §
RAUHAN TERVEHDYS -LEHDEN UUSI TOIMINTAMALLI VUODESTA 2017 ETEENPÄIN
valmistelija: kirkkoherra
Rauhan Tervehdys ry. lähestyi tilaajaseurakuntia 13.4. päivätyllä
kirjeellä. Kirjeessä pyydettiin Kempeleen seurakuntaa nimeämään kaksi
(2) edustajaa 17.5. pidettävään neuvottelutilaisuuteen. Kirkkoneuvoston valtuuttamat edustajat (KN 54 §/2016), kirkkoherra Kimmo
Helomaa ja kirkkoneuvoston vpj. Tuula Rauma, osallistuvat em.
neuvottelutilaisuuteen.
Tilaisuudessa käsitellään Rauhan Tervehdys -lehden tulevaa
toimintamallia, joka otetaan käyttöön vuodesta 2017 alkaen. Koska
uuden toimintamallin käyttöönottoa edeltää kustannussopimuksen
kilpailutuskierros, on seurakunnan annettava vastaus siitä, haluaako se
uusia sopimuksensa muuttuneen toimintamallin mukaiseksi vai ei, jotta
kilpailutus voidaan tehdä Rauhan Tervehdys ry:n toimesta vielä kevään
2016 aikana.
Esitys (kirkkoherra):
Aikataulullisesti hanke etenee seuraavanlaisesti: Tilaajaseurakuntien
tulee antaa periaatepäätöksensä 8.6. mennessä. Rauhan Tervehdys ry.
valmistelee tarjouspyynnön 18.5.–14.6. Tämän jälkeen RT:n hallitus
hyväksyy tarjouspyynnön kokouksessaan 15.6. Syyskuun 13. päivä
hallitus tekee päätöksen sisään tulleiden tarjouksien perusteella
painatuksesta ja jakelusta erikseen. Tilaajaseurakunnat saavat tiedon
vuoden 2017 kustannuksista 15.9. Lopulliset sitovat sopimukset Rauhan
Tervehdyksen ja tilaajaseurakuntien välillä vuosille 2017–2018 tehdään
9.12.
Rauhan Tervehdyksen tilaamisen jatkamista puolustaa pitkäaikainen
seutukunnallinen yhteistyö Oulun alueen ja Limingan rovastikunnan
seurakuntien välillä. Yhteinen tiedotuslehti voidaan nähdä tärkeänä
yhteisenä voimanponnistuksena ja työmuotona. Sillä on myös
vakiintunut asema ja lukijakunta Kempeleen seurakunnassa. Jos
tilaamista jatketaan, on ilmestymiskertojen pysyttävä ehdottomasti
samassa määrässä kuin nyt.
Rauhan Tervehdyksen tilaamisen lopettamista puolustaa se, että
mitään selkeää näkemystä ei ole saatu siitä, miten Rauhan Tervehdys
aikoo tervehdyttää taloudellisesti heikkoa tilaansa. Samoin sisällöllinen
kehittäminen on jäänyt arvailujen varaan. Molemmat seikat ovat hyvin
tärkeitä mietittäessä tulevaisuuden tiedottamista Kempeleen seurakunnassa. Tilaamisen lopettamista puolustaa myös se, että
perinteisessä mediassa on mahdollista löytää kustannustehokkaampia
tapoja tiedottaa. Seurakunnan taloudellinen tilanne tulee olemaan lähivuosina erityisen tiukka. Jos selkeästi kustannustehokkaampia keinoja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tiedotuksen hoitamiseksi löytyy ilman tiedotuksen
vähennystä, on näitä vaihtoehtoja mietittävä tarkasti.

volyymin

Päätösesityksenä on, että yllä mainittujen syiden johdosta Kempeleen
seurakunnalle on parempi vaihtoehto päättää olla lähtemättä mukaan
uuden kustannussopimuksen kilpailutukseen ja näin ollen päättää
sopimuksensa Rauhan Tervehdys ry:n kanssa vuoden 2016 loppuun.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL
24:3).
Toimeenpano: oteptk lähetetään Rauhan Tervehdys ry:n hallitukselle.
Annetaan tiedoksi tiedotussihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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66 §
MUSIIKKITYÖN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOISTA MYÖNNETTÄVÄ AVUSTUS VUONNA 2016,
LIITTEET 3, 3A, 3B
valmistelija: talousjohtaja
Yleisen seurakuntatyön johtokunta on tehnyt
avustusmäärärahavarauksen Musiikkityön työalan vuoden 2016
talousarvioon (tili 489000) yhdistyspohjaisen seurakunnan
kuorotoiminnan tukemista varten. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt
määrärahavarauksen vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä
kokouksessaan 17.12.2015/38.§. Kirkkoneuvosto päättää avustusten
saajista, avustusmäärästä ja maksamisajankohdasta.
Edellä mainittuun määrärahaan kohdistuvia toimintaavustushakemuksia on tähän mennessä tullut seuraavasti:
Kempeleen Kirkkokuoro ry

4 500 €

Kopio avustusanomuksesta lähetetään kirkkoneuvostolle esityslistan
liitteenä. Toimintakertomus, tilinpäätöstiedot sekä selvitys edellisenä
vuonna myönnetyn avustuksen käytöstä ovat nähtävillä kokouksen
yhteydessä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) päättää myöntää 4 000 euron suuruisen toiminta-avustuksen
Kempeleen Kirkkokuoro ry:lle;
2) päättää, että avustuksen maksamisajankohta on päätöksen tultua
lainvoimaiseksi eli aikaisintaan 6.6.2016;
3) antaa maksatuksen suorittamisen talous- ja kiinteistösihteerin
tehtäväksi;
4) päättää, että annettavan euromääräisen avustuksen lisäksi
seurakunta tukee yhdistystä antamalla tämän käyttöön
veloituksetta Kempeleessä sijaitsevat harjoitustilat, vuosittaiseen
kuoroleirikäyttöön leirikeskus Luurinmutkan harjoitus- ja
majoitustilat ja kokoaikaisen kuoronjohtajan;
5) toteaa, että seurakunta on myös tehnyt erillisen
määrärahavarauksen Kempeleen Kirkkokuoro ry:n käytössä olevien
kuoropukujen uudistamistyötä varten (Kn 91.§/15.9.2015 yht. 4 480
€).
Perustelut:
 Kirkkolain 1 luvun 2 §/Kirkon tehtävä: ”Tunnustuksensa
mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja
lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”
Kirkkolain 4 luvun 1 §/Seurakunnan tehtävät: ”Toteuttaakseen
kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten
pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista
kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja
opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä
muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja
palvelutehtävistä.”
Kirkkolain 15 luvun 1 §/Varojen käyttäminen: ”Seurakunnan
varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien
hoitamiseen.”
Kirkkolain 15 luvun 2 §/Kirkollisvero: ”Seurakunnan jäsenen
tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen
maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisverolla katetaan se määrä,
joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion
mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen
suorittamiseen.”
toiminta-avustuksen myöntämisen edellytys täyttyy Kempeleen
Kirkkokuoro ry:n monipuolisella kristilliseen sanoman
levittämiseen ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen
perustuvalla palvelutehtäväosallistumisella Kempeleen
seurakunnan toimintaan.

Päätös: hyväksyttiin esityksen 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: annetaan tai lähetetään oteptk: kanttori Taru Pisto,
Kempeleen Kirkkokuoro ry, tiedotussihteeri Sari Karvonen, talous- ja
kiinteistösihteeri Eero Manninen, palveluesimies Pasi Jarva

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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67 §
AVUSTUS KIRKON ULKOMAANAVULLE

valmistelija: talousjohtaja
Diakoniatyön johtokunta on tehnyt 9 900 €:n suuruisen
avustusmäärärahavarauksen Kirkon Ulkomaanavulle Kansainvälisen
Diakonityön työalan vuoden 2016 talousarvioon (tili 482000).
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahavarauksen vuoden 2016
talousarvion käsittelyn yhteydessä kokouksessaan 17.12.2015/38.§.
Kirkkoneuvosto päättää avustuksen maksamisajankohdasta.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Kirkon Ulkomaanavulle myönnetyn 9 900 euron
suuruisen talousarvioavustuksen maksamisajankohta on toukokuu
2016;
2) antaa maksatuksen suorittamisen talous- ja kiinteistösihteerin
tehtäväksi.
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: oteptk annetaan talous- ja kiinteistösihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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68 §
KIPA-LISÄN MAKSAMINEN
valmistelija: talousjohtaja
Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelä huolehtii varhaiskasvatuksen yleislaskutuksesta kokonaisuudessaan (n. 40 h/vuosi).
Työnantajan edustajat ja luottamusmiehet yksimielisesti esittävät
kirkkoneuvostolle KiPa-lisän, 25 €/vuosi maksamista varhaiskasvatuksen
lähiesimiehelle Saija Kivelälle. Vastaavan lisän maksamista voidaan
soveltaa myös rippikouluihin liittyvään yleislaskutukseen.
Tapauskohtaisen viranhaltijapäätöksen lisän maksamisesta tekee
kirkkoherra.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) päättää, että varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle Saija Kivelälle
maksetaan varhaiskasvatuksen yleislaskutuksesta KiPa-lisänä 25
€/vuosi. Lisä merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.
2) päättää, että KiPa-lisän maksamista voidaan soveltaa myös
rippikouluihin liittyvään yleislaskutukseen. Tapauskohtaisen
viranhaltijapäätöksen lisän maksamisesta tekee kirkkoherra.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: annetaan tiedoksi: varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija
Kivelä, nuorisotyön lähiesimies Juha Maalismaa ja kirkkoherra Kimmo
Helomaa. Täytäntöönpano on talous- ja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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69 §
PARISUHDETYÖN KOORDINOINTILISÄN MAKSAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI VARHAISKASVATUKSEN
LÄHIESIMIES SAIJA KIVELÄLLE
valmistelija: talousjohtaja
Lapsi- ja perhetyön kappalaisen Jaakko Tuiskun siirtyessä Haukiputaan
kirkkoherraksi 1.6.2015 ja seurakuntapastori Päivi Ollikaisen aloittaessa
vakinaisessa seurakuntapastorin virassaan 1.6.2016 on parisuhdetyön
koordinoimisesta tällä välin vastannut varhaiskasvatuksen lähiesimies
Saija Kivelä.
Työantajan edustajat ja luottamusmiehet yksimielisesti esittävät
kirkkoneuvostolle, että kyseinen lisä 12,50 €/kk maksetaan
varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle Saija Kivelälle ajalla 1.6.2015 –
31.5.2016.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) päättää, että varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle Saija Kivelälle
maksetaan parisuhdetyön koordinointiin liittyvä lisä, 12,50 €/kk
ajalla 1.6.2015 – 31.5.2016;
2) lisä merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.

Perustelut:
kyseistä lisää on maksettu lapsi- ja perhetyön kappalaiselle 31.5.2015
asti ja maksetaan seurakuntapastori Päivi Ollikaiselle 1.6.2016 alkaen.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.

Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
Annetaan tiedoksi varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelälle.
Täytäntöönpano on talous- ja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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70 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN/PERUSPALKAN UUDELLEEN
MÄÄRITTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja
Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla
viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmien kriteereiden ja tehtävästä laaditun
tehtäväkuvauksen avulla.
Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden
arvioinnin perusteella kuuluu. Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat.
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, jollei vaativuusosasta tai
erityisestä perusteesta muuta johdu.
Peruspalkan vaativuusosa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtäväkuvaus
ja sen vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä
ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.
Peruspalkan erityinen osa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän peruspalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä
erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan
sellaisia tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävään
vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys
merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.
Peruspalkan muodostuminen:
Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan
sekä mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä.
Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi vain,
jos siinä on erityinen osa.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Kirkkoneuvosto on jo aiemmin sijoittanut tehtävän vaativuusryhmään
601.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen
täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.
Esitys (talousjohtaja):
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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Kirkkoneuvosto päättää, että
1) tehtäväkohtaiseksi palkanosaksi/peruspalkaksi määritellään
1.10.2015 alkaen 2 776,73 €:
 vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka on 2 626,73 €;
 vaativuusosa 150 €, perustelut:
 viranhaltijan tehtävänä on perusrakenteen
luominen seurakuntamme koulu- ja
oppilaitostyölle (25 €) ja









viranhaltijan tehtävänä on ison
työalakokonaisuuden ohjaaminen ja kehittäminen
ainoana kirkkoneuvoston näihin tehtäviin
nimeämänä työntekijänä (25 €)
viranhaltijan tehtäviin kuuluvat koulu- ja
oppilaitostyön (peruskoulut, lukio ja OSAO)
yhteyshenkilötehtävät (25 €)
viranhaltija toimii lähetystyön teologina (25 €)
viranhaltija vastaa Sanan ja rukouksen iltojen sekä
seurakuntatapahtumien suunnittelusta ja
toteuttamisesta ja toimii kustannuspaikan
205/Muut seurakuntatilaisuudet vastuuhenkilönä
(25 €)
viranhaltija vastaa raamatturetriittien
organisoimisesta (25 €)

2) tehtävän vaativuusosaan lisätään määräaikainen viestinnän
suunnittelulisä (25 €) ajalla 1.1 – 31.12.2016 koskien kirkkoherran ja
tiedotussihteerin kanssa tapahtuvaa viestintäsuunnittelua;
3) tehtävän erityisosaksi lisätään 1.3.2016 alkaen toistaiseksi
Seurakuntapalvelutiimin lähiesimieslisä (125 €).
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
Annetaan tiedoksi seurakuntapastori Paulus Pikkaraiselle.
Täytäntöönpano on talous- ja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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71 §
TOIMISTONHOITAJAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN/PERUSPALKAN MÄÄRITTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja:
Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla
viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmien kriteereiden ja tehtävästä laaditun
tehtäväkuvauksen avulla.
Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden
arvioinnin perusteella kuuluu. Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat.
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, jollei vaativuusosasta tai
erityisestä perusteesta muuta johdu.
Peruspalkan vaativuusosa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtäväkuvaus
ja sen vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä
ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.
Peruspalkan erityinen osa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän peruspalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä
erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan
sellaisia tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävään
vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys
merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.
Peruspalkan muodostuminen:
Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan
sekä mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä.
Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi vain,
jos siinä on erityinen osa.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) tehtävä määritetään vaativuusryhmään 501;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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2) tehtäväkohtaiseksi palkanosaksi/peruspalkaksi määritellään
15.2.2016 alkaen 2 179,63 €:

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
Annetaan tiedoksi toimistonhoitaja Ulla Huotarille ja
seurakuntapalvelutiimin lähiesimies Paulus Pikkaraiselle.
Täytäntöönpano on talous- ja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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72 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN/PERUSPALKAN
MÄÄRITTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja:
Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla
viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmien kriteereiden ja tehtävästä laaditun
tehtäväkuvauksen avulla.
Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden
arvioinnin perusteella kuuluu. Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat.
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, jollei vaativuusosasta tai
erityisestä perusteesta muuta johdu.
Peruspalkan vaativuusosa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtäväkuvaus
ja sen vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä
ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.
Peruspalkan erityinen osa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän peruspalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä
erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan
sellaisia tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävään
vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys
merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.
Peruspalkan muodostuminen:
Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan
sekä mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä.
Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi vain,
jos siinä on erityinen osa.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) tehtävä määritellään vaativuusryhmään 601;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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2) tehtäväkohtaiseksi palkanosaksi/peruspalkaksi määritellään
1.6.2016 alkaen 2 691,14 €:
 vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka on 2 641,14 €;
 vaativuusosa 50 €, perustelut:

viranhaltija vastaa parisuhdetyöstä yhdessä
varhaiskasvatuksen viranhaltijan kanssa (12,50 €)

viranhaltijan erityisvastuualueena on
perhetyön koordinointi (25 €)

viranhaltija toimii kustannuspaikan
203/Kirkolliset toimitukset vastuuhenkilönä (12,50 €).

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
Annetaan tiedoksi seurakuntapastori Päivi Ollikaiselle ja yleisen
seurakuntatyön lähiesimies Vesa Äärelälle. Täytäntöönpano on talousja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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73 §
MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN (”KESÄPAPPI”) VIRAN TEHTÄVÄKOHTAISEN
PALKANOSAN/PERUSPALKAN MÄÄRITTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja:
Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla
viranhaltijan/työntekijän
tehtävän
vaativuutta
virkaja
työehtosopimuksen vaativuusryhmien kriteereiden ja tehtävästä
laaditun tehtäväkuvauksen avulla.
Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden
arvioinnin perusteella kuuluu. Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat.
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, jollei vaativuusosasta tai
erityisestä perusteesta muuta johdu.
Peruspalkan vaativuusosa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtäväkuvaus
ja sen vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä
ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.
Peruspalkan erityinen osa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän peruspalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä
erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan
sellaisia tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävään
vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys
merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.
Peruspalkan muodostuminen:
Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan
sekä mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä.
Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi vain,
jos siinä on erityinen osa.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) tehtävä määritetään vaativuusryhmään 601;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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2) tehtäväkohtaiseksi palkanosaksi/peruspalkaksi määritellään
vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
Annetaan tiedoksi ma. seurakuntapastori Kaido Soomille ja yleisen
seurakuntatyön lähiesimies Vesa Äärelälle. Täytäntöönpano on talousja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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74 §
MA. LASTENOHJAAJAN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN/PERUSPALKAN MÄÄRITTÄMINEN
valmistelija: talousjohtaja:
Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla
viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja
työehtosopimuksen vaativuusryhmien kriteereiden ja tehtävästä
laaditun tehtäväkuvauksen avulla.
Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden
arvioinnin perusteella kuuluu. Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat.
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, jollei vaativuusosasta tai
erityisestä perusteesta muuta johdu.
Peruspalkan vaativuusosa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtäväkuvaus
ja sen vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä
ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.
Peruspalkan erityinen osa:
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän
vaativuusryhmän peruspalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä
erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan
sellaisia tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävään
vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys
merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.
Peruspalkan muodostuminen:
Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan
sekä mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä.
Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan
vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi vain,
jos siinä on erityinen osa.
Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Yhteistoimintamenettelyn mukainen
täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) tehtävä määritetään vaativuusryhmään 402;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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2) tehtäväkohtaiseksi palkanosaksi/peruspalkaksi määritellään
10.8.2016 alkaen 1 942,15 €.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.

Muutoksenhaku:
pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano:
Annetaan tiedoksi ma. lastenohjaaja Satu Alaluusualle ja
varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelälle. Täytäntöönpano on
talous- ja kiinteistösihteerillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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75 §
SEURAKUNNALLE OSOITETUT PARTIOTOIMINTA-AVUSTUSANOMUKSET, LIITTEET 4, 5, 5A
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunta on vastaanottanut seuraavat partiotoimintaa koskevat
toiminta-avustusanomukset vuodelle 2016
Partiolippukunta Samposet ry
Kempeleen Partiolaisten kannatusyhdistys ry

2 500 €
1 000 €

Kopiot avustusanomuksista lähetetään kirkkoneuvostolle esityslistan
liitteenä.
Kirkkoneuvosto tukee partiotoimintaa vuonna 2016
1) antamalla seurakunnan omistamat tilat: Kokkokankaan seurakuntakeskuksen partiokolon ja Kirkonmäen partiokolon lippukunnan
viikoittaiseen käyttöön vastikkeetta (sis. vuokrakuluosuus 9 450 €);
2) antamalla tarvittaessa myös leirikeskus Luurinmutkan (lukuun
ottamatta suurtalouskeittiötiloja) ja Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen toimintatilat lippukunnan vastikkeettomaan
leiri- ja koulutuskäyttöön;
3) tukemalla partiotoimintaa Kasvatuksen johtokunnan valmisteleman
ja kirkkovaltuuston hyväksymän seurakunnan partiotyöalan 8 515
euron suuruisella talousarviomäärärahalla, josta enintään 3 000 €
on varattu partiolaisten kuljetuskustannuksiin ja 4 460 €
seurakunnan partiotyöntekijä Antti Ristkarin palkkakustannuksiin;
4) antamalla seurakunnan liikenteenohjaukset Partiolippukunta
Samposet ry:n hoidettavaksi (arvo vuonna 2016: 400 €);
5) mahdollistamalla edelleen aiemman suullisen sopimuksen
mukaisesti kannatusyhdistyksen ylläpitämän Tyrnävän
kämppäalueen leiriroskien tuomisen Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen jätepisteeseen.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto ei myönnä erillistä rahallista toiminta-avustusta
partiotoimintaan.
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: oteptk lähetetään molemmille partioyhdistyksille
tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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76 §
SEURAKUNNALLE OSOITETUT KUNNAN ALUEELLA TOIMIVIEN SUOMEN EV.LUT. KIRKON
HERÄTYSLIIKKEIDEN TOIMINTA-AVUSTUKSET, LIITTEET 6–8
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunta on vastaanottanut seuraavat toiminta-avustusanomukset
vuodelle 2016
Kempeleen Rauhanyhdistys ry
Murron Rauhanyhdistys ry
Herättäjä-Yhdistys ry

2 000 €
avoin
4 000 €/2 500 €

Kopiot avustusanomuksista lähetetään kirkkoneuvostolle esityslistan
liitteenä.
Kempeleen seurakunta tukee edellä mainittujen Suomen ev. lut. kirkon
herätysliikkeiden Kempeleen alueella toimivien yhdistysten toimintaa
vuonna 2016 seuraavasti:
1) antamalla seurakunnan omistamia kirkko- ja seurakuntasalitiloja
seurakäyttöön vastikkeetta;
2) alentamalla leirikeskus Luurinmutkan vuokraushintaa kahdelta
ensimmäiseltä vuokrauskerralta puoleen tilojen vuokraushinnoista
laskettuna;
3) julkaisemalla herätysliikkeiden viikkotoimintatiedotteet Rauhan
Tervehdys -lehden Seurakunnissa tapahtuu -sivulla
(ilmoituskustannusosuus n. 7 990 €/vuosi) ja seurakunnan tiloissa
järjestettävät, kaikille avoimet tilaisuudet seurakunnan kotisivulla;
4) mahdollistamalla vapaaehtoisen kolehdin keräämisen ko.
yhdistyksille kirkko- ja seurakuntasalitiloissa järjestettävissä
seuroissa;
vuoden 2016 kolehtisuunnitelmassa on varattu seuraavat päivään
sidotut kolehdit:
a) Kempeleen Rauhanyhdistyksen toiminnan tukemiseen:
 14.2 ja 14.8
b) Herättäjä-Yhdistys ry:
 lapsi- nuoriso- ja opiskelijatyöhön: 13.3
 kansainväliseen työhön: 23.3 ja 18.9
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto ei myönnä erillistä rahallista toiminta-avustusta.
Perustelut:
 seurakunta tukee alueella toimivia Suomen ev.lut.kirkon
herätysliikkeitä edellä mainituin tavoin;

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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alijäämäinen talousarvio vuodelle 2016 ei mahdollistanut
määrärahavarausten tekemistä Suomen ev.lut.kirkon
herätysliikkeille.

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Merk. Kari Ylisirniö ja Pauli Määttä poistuivat kokouksesta
asianosaisjääveinä klo 19.27–19.43 väliseksi ajaksi.
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 lähetetään Kempeleen Rauhanyhdistys ry:lle,
Murron Rauhanyhdistys ry :lle ja Herättäjä-Yhdistys ry:lle

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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77 §
SEURAKUNNALLE OSOITETUT MUUT TOIMINTA-AVUSTUKSET, LIITTEET 9-10, 10A-B
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunta on vastaanottanut seuraavat toiminta-avustusanomukset
vuodelle 2016
Kristityt Yhdessä ry/Radio Dei
Aurinkorannikon suomalainen ev.lut.seurakunta

200 €
700 €/1 000 €

Kopiot avustusanomuksista lähetetään kirkkoneuvostolle esityslistan
liitteenä.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto ei tänä vuonna myönnä erillistä toiminta-avustusta
edellä mainittuihin kohteisiin.
Perustelut:
 kirkkokolehti 3.4.2016: Aurinkorannikon suomalaisen ev.lut.
seurakunnan työn tukemiseen, erityisesti uuden
seurakuntakodin kuntoon saattamiseen;
 ei kirkkovaltuuston vahvistamaa erillistä
talousarviomäärärahavarausta
Päätös: hyväksyttiin esityksen 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: oteptk lähetetään Aurinkorannikon suomalaiselle ev.lut
seurakunnalle ja Kristityt yhdessä ry:lle

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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78 §
MUUT ASIAT, LIITE 11
Tiedoksi annettavaa:
1. Viranhaltijapäätökset ajalla 5.4.–9.5.2016, liite 11
2. Rauhan Tervehdys ry:n kevätkokous 24.5.2016 klo 17,
osallistumassa ovat valitut vuosikokousedustajat Sisko Holma,
Pirkko Hintsala.
3. Vanhan kirkon siivouksen yhteydessä tapahtunut vahinko
maalauksille
4. Pyhän Kolminaisuuden kirkon äänentoistojärjestelmän häiriöt
5. Vanhan kirkon, kellotapulin ja sen lähiympäristön sekä
sankarihauta-alueen kunnostus/hankkeen vaihe- ja aikataulutilanne
6. Seuraava kirkkoneuvosto: to 9.6.2016 klo 18, Toppelius
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:
_________ / _________

31
79 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 12
Loppuvirtenä laulettiin virrestä 567: 1, 4.
Kokous päätettiin kellon ollessa 20:22 .
Muutoksenhaku on liitteenä 12.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.5.2016

Tuula Rauma

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

Maija Tahkola

