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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 567: 1,4. Kirkkoherra luki
tekstiä Ensimmäisen Kuninkaiden kirjan luvusta 19.
1§
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tuula Rauma ja Kaisu Juvani luovuttivat
LC Kempele Auroran keräämän lahjoituksen, suuruudeltaan 600 euroa.
Se luovutettiin kunnan ja seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön, tahojen
yhteistyössä järjestämään lasten ja nuorten syyslomaleiriin ja erityisesti
sen osallistumismaksuihin. Lahjoitusta olivat vastaanottamassa kunnasta
nuorisotoimen palveluyksikön vastaava Sanna Tauriainen ja seurakunnasta nuorisotyön lähiesimies Juha Maalismaa.

2§
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Suoritetaan nimenhuuto, käsitellään valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuuston päätös: pidettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin
valtuutettujen Essi Ervasti, Juho Kivelä, Heikki Mattila ja Anni-Maija Siira
esteet. Hyväksyttiin varahenkilöiden Outi Huttusen osallistuminen
valtuutettu Essi Ervastin varajäsenenä ja Anitta Pellikan osallistuminen
valtuutettu Juho Kivelän varajäsenenä kokoukseen.
3§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet
nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.5.–12.5.2016
Kokouskutsut valtuutetuille on lähetetty 3.5.2016
Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 §:n ja
kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaisesti laillisesti koolle
kutsuttu ja että se jäsenmäärältään on KL 7:4 §:n mukaan
päätösvaltainen.
Kirkkovaltuuston päätös: todettiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päättää,
että pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.5.–16.6.2016 klo 9:00–15:00 (1.6. alkaen klo 10:00–
15:00)
Kirkkovaltuuston päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rita
Kumpulainen ja Eija-Leena Kärkimaa. Päätettiin pitää pöytäkirja
valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.5.–
16.6.2016.
5§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: päätettiin vaihtaa pykälien käsittelyjärjestystä
siten, että tilinpäätöspykälän 7 jälkeen siirrettiin pykäläksi 8
Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen, joka oli
esityslistassa pykälänä ja asiana 10. Siirtämisen jälkeiset pykälät
säilyivät aikaisemmassa järjestyksessään.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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6§
KESKUSTAN SEURAKUNTAKESKUKSEN RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN UUSINTA/
INVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Kn 28 §/2016:
valmistelija: talousjohtaja
Keskustan seurakuntakeskuksen rakennusautomaatiosaneeraustyöt
valmistuivat 30.9.2015.
Investointi sisälsi seuraavat osa-alueet:
 rakennusautomaation uusimisen ilmastointikoneisiin
(TF1, TK1 ja TK2) sekä erillisiin poistopuhaltamiin;
 Fidelix FX-2030 käyttöpäätevalvomon hankinnan IVkonehuoneeseen sekä tarvittavat I/O-modulit;
 lämmönjakokeskuksen säätimen uusimisen Fidelix
Genius -säätimeksi, joka liitettiin väylällä Fidelixjärjestelmään;
 GSM-modeemin kytkennän Fidelixvalvomopäätteeseen jatkohälytyksiä varten;
 vanhan Siemens Polygyr -säätimien ohjauksessa olleen
ilmastointikoneen liittämisen Fidelix-automatiikkaan;
 entisten valo-ohjauksien uudistamisen lux-anturilla
toimiviksi;
 rakennusautomaatiosuunnitelmat päivitettiin
toteutuneen mukaiseksi.
Fidelix-järjestelmään on jatkossa mahdollista liittää erillishälytyksiä
kuten esim. murtohälytykset.
Investoinnin perusteena oli järjestelmän käyttöiän päättyminen ja
vikaantumisten vaikuttaminen jo merkittävästi työskentelyolosuhteisiin.
Myöskään ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottojärjestelmät eivät
enää toimineet.

Investointiprojektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta
aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 21 470,29 euroa (sis. alv 24
%), jakaantuen seuraavasti:
valmistelevat työt
suunnittelutyöt
valvontatyöt
uusimiskustannukset
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

159,96 €/ Iss Proko Oy, Jukka Rantala
2 719,32 €/ Iss Proko Oy, Sakari Kalliomäki
759,81 €/ Iss Proko Oy, Jukka Rantala
17 831,20 €/ Iss Palvelut Oy
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1) kirkkovaltuustolle Keskustan seurakuntakeskuksen
rakennusautomaatiojärjestelmän uusintaprojektin loppuselvityksen
hyväksyttäväksi;
2) kirkkovaltuustolle, että investointimääräraha katetaan vuoden 2015
investointisuunnitelmaan varatusta irtaimistojen hankintaan
varatusta määrärahasta (40 000 €);
3) kirkkovaltuustolle, että investointiin liittyvä poistolaskenta
aloitetaan 1.10.2015 alkaen kirkkovaltuuston hyväksymän
poistosuunnitelman mukaisena: tasapoisto 10 vuotta/120 kk.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 12.5.2016

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1) Keskustan seurakuntakeskuksen rakennusautomaatiojärjestelmän
uusintaprojektin loppuselvityksen hyväksyttäväksi;
2) että investointimääräraha katetaan vuoden 2015
investointisuunnitelmaan varatusta irtaimistojen hankintaan
varatusta määrärahasta (40 000 €);
3) että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan 1.10.2015 alkaen
kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisena:
tasapoisto 10 vuotta/120 kk
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talousjohtajalla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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7§
VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS, LIITE 2
Kn 40 §/2016:
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
---KV 12.5.2016:
Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1.

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
selkoa
seurakunnan
talouden
tasapainottamisesta tilikaudella 2017 (KJ 15:6)

2. 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 €.

Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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Merk. Maija Tahkola poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana,
ennen päätöksentekoa, klo 19.12.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: Vuoden 2015 tilinpäätös -kirjanen lähetetään Kempeleen pääkirjastoon ja viedään sähköisessä muodossa työntekijä- ja
luottamushenkilöintraan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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8§
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 3
Kn 52 §/2016:
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.
----KV 12.5.2016:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1. -31.12.2015.

Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: viedään tiedoksi kirkkoneuvostolle 19.5. kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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9§
KIINTEISTÖNHOITAJA-SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kn 50 § /2016:
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.
---KV 12.5.2016:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kiinteistönhoitaja-suntion virka lakkautetaan 1.7.2016 alkaen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: asia annetaan tiedoksi taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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10 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2017–2020, LIITE 4
KN 51 §/2016:
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.
---KV 12.5.2016:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto hyväksyy Kempeleen

seurakunnan strategianpäivityksen työskentelyä ohjaavaksi strategiaksi
vuosille 2017–2020.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: tiedotetaan työyhteisöä asiasta ja viedään päivitetty
strategia sekä työntekijä- että luottamushenkilöintraan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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11 §
PITKÄAIKAINEN LAINA
Kn 53 §/2016:

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.

---KV 12.5.2015:

Esitys (kirkkoneuvosto): 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.
Valtuutettu Kari Ylisirniö esitti kirkkoneuvoston esityksestä poiketen,
että kirkkoneuvostolle ei myönnettäisi valtuutusta lainan ottamiseen.
Vastaesitys ei saanut kannatusta, joten alkuperäinen esitys jäi voimaan.
Kirkkovaltuuston päätös: kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: tiedoksi taloustoimistoon ja kirkkoneuvoston
kokoukseen 19.5., oteptk talousjohtajalle, jolla toimeenpano asiasta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

17
12 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset: kaksi syksyllä; toisen
ajankohta vielä avoin ja toinen 1.12.2016 klo 18
Muita asioita:
Valtuutettu Tuula Rauma toi terveisiä 4.5. pidettyihin hautausmaan
siivoustalkoisiin liittyen: jatkossa olisi hyvä olla nimetty vastuuhenkilö
ohjaamassa toimintaa. Tai vaihtoehtoisesti pitäisi olla muuten annettu
selkeät ohjeet. Seurakunnan olisi hyvä tiedottaa jo etukäteenkin, että
siivouksen yhteydessä poistetaan talvi-istutukset.
Kirkkoherra ja talousjohtaja vastasivat terveisiin. Ohjeistuksen tarve
tiedostettiin myös seurakunnassa ja tiedottamista luvattiin tehdä
jatkossa.
Valtuutettu Pauli Määttä tiedusteli, kuinka seurakunnan aloittama
kauppakeskus Zeppelinin päivystystoiminta on lähtenyt käyntiin.
Kirkkoherra kertoi useista positiivisista päivystystoimintakokemuksista.
Valtuutettu Maria Eklöf esitti toivetta, että seurakunta lähestyisi alueen
pienyrittäjiä ja freelancereita esim. retki- ja pienimuotoiseen virkistystoimintaan kutsumalla.
Kirkkoherra otti ajatuksen vastaan ja vie asiaa tiedoksi eteenpäin.
Esitys: merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä ei saa
tehdä 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:
_________ / _________

18
13 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Loppuun laulettiin Suvivirrestä 571: 1–3
Kokous päätettiin kellon ollessa 20:13.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 5.

Kaisu Juvani
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.5.2016

Rita Kumpulainen

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

Eija-Leena Kärkimaa

