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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi Luukkaan evankeliumin luvusta kolme
Laulettiin virrestä 2: 1, 5.
29 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
30 §
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Suoritetaan nimenhuuto, käsitellään valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuuston päätös: pidettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin
valtuutettujen Essi Ervasti, Keijo Kaikkonen, Juho Kivelä, Jarkko
Kärkimaa, Sakari Lahtinen, Pauli Määttä, Jaakko Okkonen, Tuula Rauma
ja Anni-Maija Siira esteet. Hyväksyttiin varahenkilöiden Elina Rautialan
osallistuminen valtuutettu Essi Ervastin varajäsenenä, Suvi Silvolan
osallistuminen valtuutettu Jarkko Kärkimaan varajäsenenä ja Anitta
Pellikan osallistuminen valtuutettu Tuula Rauman varajäsenenä
kokoukseen.
31 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet
nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.11.–1.12.2016
Kokouskutsut valtuutetuille on lähetetty 24.11.2016
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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32 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päättää,
että pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 7.12.2016–6.1.2017 klo 9:00–15:00.
Kirkkovaltuuston päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti
Leinonen ja Anni Lyytikäinen. Pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.12.2016–6.1.2017
33 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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34 §
KIRKONMÄEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, LIITE 2 (JA SEN LIITTEET 1-14)
KN 150 §/2016:

valmistelija: talousjohtaja
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 17.12.2015/38.§ hyväksynyt
vuodelle 2016 määrärahavarauksen Vanhan kirkon, kellotapulin ja sen
lähiympäristön esiselvitys- ja hankesuunnitelmavaiheiden toteuttamiseen.

Kirkollisen rakennuksen korjaus ja restaurointi:
Kirkko kuuluu olennaisena osana suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirkot
ovat sekä jumalanpalvelushuoneita että korvaamatonta kulttuuriperintöä. Ne koskettavat useimpia ihmisiä eri elämäntilanteissa
kasteesta hautajaisiin. Kirkot muodostavat rakennusmuistomerkkiemme joukossa merkittävän ja keskeisen osan. Mikään muu
rakennustyyppi ei omaa vastaavaa keskiajalta nykypäivään ulottuvaa
jatkuvuutta kuin kirkot. Kirkkorakennukset ovat sijaintipaikkansa
maamerkkejä ja osa alueellista identiteettiä. Erityisesti kesäisin ne ovat
myös suosittuja matkailukohteita (Lähde: Museovirasto.)
Museoviraston tehtävänä on opetusministeriön alaisena keskusvirastona vaalia kirkollista kulttuuriperintöä. Museovirasto ohjaa ja
valvoo yhdessä Kirkkohallituksen kanssa, että kirkkojen korjauksissa
noudatetaan hyvää rakennustapaa ja otetaan huomioon niiden
ominaispiirteitä. Kirkkoja on aina korjattu määrävälein ja niissä on
toteutettu käytön, liturgian tai teknisen varustetason vaatimia
muutoksia ja täydennyksiä. Myös nykyaikana asianmukainen korjaus on
elinehto kirkon säilymiselle tulevaisuuteen. Hyvä korjaustapa ja
restaurointi kunnioittaa kirkon historiallista olemusta ja arkkitehtuuria,
vie eteenpäin arvokasta kulttuuriperintöä samalla kun huolehditaan
kirkon soveltumisesta vähä vähältä muuttuvaan käyttöön (Lähde:
Museovirasto.)
Vuonna 1993 annetun kirkkolain mukaan kirkollinen rakennus, joka on
rakennettu ennen vuotta 1917, on suojelunalainen. Kirkollisia
rakennuksia on kirkkolain mukaan kirkkojen ohella myös kellotapulit ja
kirkkopiha aitoineen ja portteineen. Rakennuksen suojelu kohdistuu
myös sen kiinteään sisustukseen ja siihen liittyviin maalauksiin.
Suojelulainsäädännön tehtävänä on huolehtia, että kirkollisia
rakennuksia hoidetaan asianmukaisella tavalla (Lähde: Museovirasto).
Kempeleen seurakunnan arvokohde:
Kempeleen Vanha kirkko, joka on valmistunut v. 1691, on tärkeä osa
maamme kansallista kulttuuriomaisuutta. Tämä asettaa seurakunnallemme julkisyhteisönä vaativia velvoitteita kirkkorakennuksen
hoidossa ja korjauksissa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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Kempeleen Vanha kirkko on nk. pohjalainen tukipilarikirkko, jonka
rakennustapa juontaa juurensa keskiajan lopulle. Tämä rakennustapa
on nimensä mukaisesti ollut erityisesti Pohjanmaan puukirkkojen
tyypillinen rakennusmuoto 1600-luvulla. Aikanaan yli sadasta tukipilarikirkosta on säilynyt Suomessa vain 11 ja niistä vanhimmat, kuten
Kempeleen Vanha kirkko, ovat myös maamme vanhimpia säilyneitä
hirsirakennuksia.
Vanhan kirkon seiniä ja holvia kaunistavat Mikael Toppeliuksen ja
Emanuel Granbergin 1700-luvulla tekemät maalaukset. Niistä
pohjoisseinän Marian ilmestyksen ja länsiseinän Ristiltäoton on
museovirasto listannut 1700-luvun kauneimpiin taideteoksiin
kuuluvaksi.
Vanhan kirkon vieressä sijaitseva kellotapuli on järjestyksessään toinen
ja rakennettu vuosina 1768–1769.
Kirkkoympäristö on vuosisatojen kuluessa muotoutunut kokonaisuus.
Vanhan kirkon ja kellotapulin ympärillä on hautausmaa, jota on
laajennettu lukuisia kertoja sen jälkeen kun kirkon alle hautaamisesta
luovuttiin 1700-luvun lopulla. Nykyisen hautausmaan vanhimmat
hautamuistomerkit ovat kirkon läheisyydessä, muodostaen arvokkaan
osan paikallista kulttuurihistoriaa ja perinnettä. Myös alueelle aikoinaan
rakennettu kiviaita, kulkureitit, istutetut puut ja pensaat ja sitä kautta
koko aluesuunnittelu, valitut käytäväpinnoitteet, suunniteltu valaistus
sekä rakennettu tekninen tila kuuluvat tärkeänä osana tähän nyt
korjattavaan ja restauroitavaan kirkkoympäristöön.
1600-luvun puukirkko, 1700-luvun kellotapuli ja hautausmaan toisessa
laidassa oleva 1990-luvulla rakennettu uusi kirkko muodostavat
historiallisesti monisyisen rakennusryhmän mäntyjä kasvavalla
hiekkaharjulla.

Hankesuunnitelma:

Hankesuunnitelmassa on otettu huomioon kunnostamis- ja
restaurointiprojektin aikana hallinnossamme käytävät arvo- ja laajuuskeskustelut sekä eri viranomaistahoilta tulevat velvoitteet.
Hankkeeseen liittyvää tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihetta varten
on kirkkoneuvosto kokouksessaan 21.1.2016/6.§ valinnut asiantuntijaprojektityöryhmän, joka on valmistellut liitteen mukaisen
hankesuunnitelman. Hankkeen
etenemistä on
koordinoinut
kirkkoneuvosto.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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Liitteen mukaisessa hankesuunnitelmassa on eritelty kaikki tähän
Kirkonmäen hankkeeseen liittyvät pakottavat, säilyttävät ja tasoa
parantavat korjausehdotukset. Niiden sisällöt, toteutusajankohdat ja
kustannusosuudet tarkentuvat toteutussuunnittelun yhteydessä
käytävien arvo- ja laajuuskeskustelujen yhteydessä.
Hankkeen toteutus on tässä vaiheessa vaiheistettu vuosille 2017–2020
ja laaja-alaisen hankkeen kattokokonaiskustannusarvioksi on laskettu
4 080 600 €, sis. alv 24 % seuraavasti:
2017
[€,alv 24%]
1 369 300

Vaihe 1, kustannukset
Kirkko
Kattorakenteet
Julkisivumaalaukset
Tapuli
Tekninen laitetila
Rakennuttajakustannukset

2018
[€,alv 24%]

2019
[€,alv 24%]
379300

18300
177 400
73 800
291 900

Vaihe 2, kustannukset
Maalausten restaurointi
Kirkon sisäpuoliset korjaukset
Rakennuttajakustannukset

3000

68200

186 000

186 000
62 200
22 300

11 200

Vaihe 3, kustannukset
Piha- alueet
Rakennuttajakustannukset

Yhteensä

2020
[€,alv 24%]

1 912 400

218 500

4 080 600

€,alv 24%

718 000

186 000
11 200

876 700
157 800
1 231 700

Talousarvio 2017 – 2019: 2 855 000 €, alv 24 %

Hankkeen rahoitus:

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.5.2016/11.§ antanut kirkkoneuvostolle oikeuden ottaa enintään kolmen miljoonan euron
suuruisen lainan enintään 15 vuoden laina-ajalla nyt valmisteilla olevia
investointihankkeita varten. Rahoituskulut ja lainan lyhennykset
katetaan kassavaroista.
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Lisäksi hankkeeseen
avustusta.

haetaan

mm.

Kirkkohallituksen

rakennus-

Vuoden 2017 valtionrahoitusosuus seurakunnallemme lakisääteisten
tehtävien hoitamiseen on 334 334 €, joka vuoden 2017 talousarviossa
on arvioitu käytettävän seuraavasti:




hautaustoimeen 201 945 €
väestökirjanpidon tehtäviin 46 675 € ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen
ylläpitoon 85 714 €.

Esitys: Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy liitteen mukaisen Kirkonmäen hankesuunnitelman,
kattokustannusarvio 4 080 600 €, sis. alv 24 %.
Kustannusosuudet tarkentuvat toteutussuunnittelun yhteydessä
käytävien arvo- ja laajuuskeskustelujen yhteydessä.;
2) myöntää luvan Kirkonmäen hankkeen toteutussuunnittelun
käynnistämiselle, mikäli kirkkovaltuusto tekee investointia
koskevan periaatepäätöksen;
3) päättää hakea Kirkkohallituksen vuoden 2017
rakennusavustusta, mikäli kirkkovaltuusto tekee investointia
koskevan periaatepäätöksen;
4) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen
Kirkonmäen hankesuunnitelman ja kattokustannusarvion
4 080 600 €, sis. alv 24 %. Kustannusosuudet tarkentuvat
toteutussuunnittelun yhteydessä käytävien arvo- ja
laajuuskeskustelujen yhteydessä.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan
---KV 1.12.2016 :

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
se hyväksyy liitteen 2 mukaisen Kirkonmäen hankesuunnitelman ja
kattokustannusarvion 4 080 600 €, sis. alv 24 %. Kustannusosuudet
tarkentuvat toteutussuunnittelun yhteydessä käytävien arvo- ja
laajuuskeskustelujen yhteydessä.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: talousjohtajalla
Merk. Jyrki Heinonen poistui kokouksesta pykälän jälkeen klo 20.21.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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35 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018–2019
JA HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2017, LIITE 3
KN 151 §/2016:

valmistelija: talousjohtaja
Vuoden 2017 talousarvion toimintatuotot ovat 169 884 euroa (v. 2016:
194 708 €) ja toimintakulut 2 955 225 euroa (v. 2016: 3 175 756 €),
jolloin toimintakate on -2 785 341 euroa (v. 2016: -2 981 048 euroa).
Kirkollisverotuloksi on arvioitu 3 170 000 euroa, korotusta vuoden 2016
arvioituun toteutumaan 0,06 %.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla
luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion
talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat
hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle
maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114,5 miljoonaa euroa
vuonna 2017. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä
kuukausittain.
Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle on esitetty, että 114,5
miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2017 viisi
miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten
korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpitoja kehitystyöhön. 107,5 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille
euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaan 31.12.2015 tilanteen
mukaan. Seurakuntamme saama valtionrahoitusosuus olisi näin 334
334 euroa.
Tilikauden aikaisten suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 339
113 euroa (vuonna 2015: 351 185 €).
Verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen yhteismäärä on 346 160
euroa (vuonna 2015: 336 196 €).
Talousarviossa seurakunnan vuoden 2017 vuosikate on 343 648 euroa
ja tilikausi on näin arvioitu 4 535 euroa ylijäämäiseksi.
Vuoden 2017 investointiosaan on varattu 1 970 000 euroa, josta
1 915 000 euroa on varattu Vanhan kirkon, kellotapulin sekä niiden lähiympäristön kunnostus- ja restaurointiprojektin ensimmäisen vaiheen
toteutuskustannuksiin. Kokkokankaan seurakuntakeskuksen katto-

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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rakenteiden korjaukseen on varattu 20 000 euroa ja Pyhän
Kolminaisuuden kirkon rakennusautomaation uusintaan 25 000 euroa.
Hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvion toimintatuottojen
määräksi on arvioitu 9 350 euroa, samoin kuin toimintakulujen.
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen sekä
vuosien 2018–2019 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston talousarvion liitteen mukaisena esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös: hyväksyttiin.
---KV 1.12.2016:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017
talousarvioesityksen sekä vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston talousarvion liitteen
mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talousjohtajalla, talousarviokirjanen toimitetaan kunnan
pääkirjastoon. Työntekijät ja luottamushenkilöt löytävät kirjasen
sähköisenä tiedostona intraneteistä.
Merk. Antti Leinonen oli poissa kokouksesta klo 20.23–20.47, mutta oli
läsnä pykälän päätöksenteon yhteydessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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36 §
ALOITE: SANKARIHAUTOJEN MUISTOKIVET/LAATAT
KN 138 §/2016:
KN 19.8.2014/ 107 §

valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen Eläkeläisten johtokunta on kokouksessaan tuonut esille
omaisten huolen sankarihautojen muistokivien kunnosta. Nimien
kultaus on kulunut. Johtokunnan mukaan samaa asiaa kuuluu
muualtakin kylältä, on johtokunta päättänyt tehdä aloitteen, että
seurakunta kunnostaa sankarihautojen muistokivet/laatat
asianmukaisiksi.
Esitys (khra): Sankarihautojen muistokivien kultaus tai oikeammin
hopeointi ja muu muistokivien puhdistus on jo seurakunnassa otettu
huomioon. Selvitystyö aloitettiin jo kaksi vuotta sitten, mutta se
päätettiin yhdistää Vanhan kirkon ja sen ympäristön remontoinnin
yhteyteen. Esitetään, että tämä projekti aloitetaan, kunhan
Kokkokankaan hautausmaahanke saadaan valmiiksi ja rahavarat
mahdollistavat uusien projektien aloittamisen.
Päätös: kirkkoneuvosto päätti esittää kustannusten ottamista vuoden
2015 talousarvioon. Asian hoitaminen päätettiin antaa talousjohtajan
valmisteltavaksi samoin kuin mahdollisuuden tarkistaminen tehdä
yhteistyötä kunnan kanssa.
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: talousjohtajalla.

---KN 20.10.2016

valmistelija: talousjohtaja
Sankarihauta-alueen muistomerkkien restaurointiprojekti on saatu
valmiiksi. Projektin aikana muistomerkit puhdistettiin ja muistomerkkien tekstit restauroitiin.
Kunnostamishankkeen aikana kunnostettiin myös hauta-aluetta
kiertävä matala muuri ja syvennettiin muistomerkkien välissä olevia
kukkaistutusalueita.
Sankarihauta-alueen nurmikko uusitaan kesän 2017 aikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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Kempeleen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.9.2016/54 §
päättänyt osallistua sankarihauta-alueen kunnostustöihin 12 500
eurolla. Sankarihauta-alueen kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on
33 500 euroa.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kempeleen Eläkeläiset
ry:n johtokunnan aloite merkitään loppuunsaatetuksi.
Päätös: hyväksyttiin.
---KV 1.12.2016:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto merkitsee Kempeleen
Eläkeläiset ry:n johtokunnan aloitteen loppuunsaatetuksi.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: oteptk lähetetään Kempeleen Eläkeläiset ry:lle tiedoksi.
Merk. Pirkko Hintsala poistui kokouksesta kellon ollessa 20.58 pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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37 §
ALOITE VANHAN PAPPILAN PORTAIKON PERUSKORJAUKSESTA, LIITTEET 4-4C
KN 153 §/2016:
Kn 8.12.2015/137§

valmistelija: hallintosihteeri
Tapio Still on toimittanut 23.11. seurakuntaan aloitteen koskien Vanhan
pappilan eteisen portaikkoa. Hänen mielestään seurakunnan tulisi
peruskorjata portaikkoon asianmukaiset kaiteet, joiden avulla portaista
tulisi helpompikulkuiset.
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen vastaanotetuksi.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen vastaanotetuksi.
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: talousjohtajalla

---KN 17.11.2016

valmistelija: talousjohtaja
Talousjohtaja on selvittänyt mahdollisuutta lisätä sisäportaikkoon
aloitteen mukaiset kaiteet ja kaiteista on laadittu myös luonnosmalli.
Vanha pappila on rakennettu v. 1899 ja se on luokiteltu Pohjois-Pohjanmaan rakennettujen kulttuuriympäristöjen luokituksessa seuraavasti:
”Liikenteellisesti vilkkaalla ja maisemallisesti keskeisellä paikalla sijaitsee
vuonna 1740 Kullio-nimiselle kruununtilalle perustetun pappilan
näyttävä pää-rakennus. Se on rakennettu 1899. Talossa on toiminut
myös koulu ja kerhoja, ja se on edelleen seurakuntalaisten käytössä.
Kohde ilmentää Kempeleen kunnan ja seurakunnan historiaa, ja on
rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti aikakautensa edustava
esimerkki, MRKY15: R, H, T, I.”
Museoviraston edustajat ovat tutustuneet kohteeseen, esitettyyn
aloitteeseen ja laadittuun luonnosmalliin. He ovat ehdottaneet, että
tässä vaiheessa rakennukseen ei tehtäisi yksittäisiä muutoksia vaan
mahdolliset muutokset toteutettaisiin suunnitelmallisesti ja hallitusti

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________
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rakennukseen myöhemmin tehtävän isomman perus- ja restaurointikorjauksen yhteydessä.
Tapio Stillin esittämä huoli Kempeleen kansalaisopiston tiloissamme
järjestämän kehitysvammaisille tarkoitetun Eväitä Elämään -kurssin
osallistujien turvatusta kulusta Vanhan pappilamme tiloissa on
aiheellinen. Koska aloitteessa ehdotettu muutos ei tässä vaiheessa ole
Vanhan pappilan tiloihin mahdollinen niin ehdotankin, että Kempeleen
kansalaisopisto Eväitä Elämään -kurssin järjestäjänä päättää,
soveltuvatko Vanhan pappilan tilat enää jatkossa kyseisen kurssin
järjestämispaikaksi.
Esitys (Khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) koska aloitteessa esitetty muutos ei tässä vaiheessa ole
mahdollinen, niin seurakunta pyytää Kempeleen kansalaisopistoa kurssin järjestäjänä päättämään, soveltuvatko Vanhan
pappilan tilat enää jatkossa Eväitä elämään -kurssin
järjestämiseen;
2) Tapio Stillin aloitteen sisältö otetaan huomioon Vanhaan
pappilaan myöhemmin toteutettavan perus- ja restaurointikorjaushankesuunnittelun yhteydessä;
3) aloite merkitään tältä osin loppuunsaatetuksi.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan
----

KV 1.12.2016:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) koska aloitteessa esitetty muutos ei tässä vaiheessa ole
mahdollinen, niin seurakunta pyytää Kempeleen kansalaisopistoa kurssin järjestäjänä päättämään, soveltuvatko Vanhan
pappilan tilat enää jatkossa Eväitä elämään -kurssin
järjestämiseen;
2) Tapio Stillin aloitteen sisältö otetaan huomioon Vanhaan
pappilaan myöhemmin toteutettavan perus- ja restaurointikorjaushankesuunnittelun yhteydessä;
3) aloite merkitään tältä osin loppuunsaatetuksi.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: oteptk lähetetään Tapio Stillille ja kansalaisopistolle

Pöytäkirjan tarkastajat:
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38 §
LISÄTALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016, LIITTEET 5-5C
Kn 154 §/2016:

valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan taloussäännön 5 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät
muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle päätettäväksi. Muutettaessa
talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos
vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle
talousarviovuoden aikana.
Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisövero-osuuksia tilitetään edelleen seurakunnille kuukausitilitysten
yhteydessä vuosina 2016 ja 2017. Verohallinnon tietojen mukaan
viimeinen tilitys tehdään vuoden 2017 lokakuussa. Lokakuun 2016
loppuun mennessä tätä osuutta on tilitetty seurakunnalle yhteensä
51 025 €.
Verottaja on antanut 31.10.2016 arvion kalenterivuonna 2016
tilitettävistä kirkollis-veroista. Arvio tilitettävästä määrästä on 3 168 271
€, hyväksytyssä talousarviossa määräksi on arvioitu 3 050 000 €.
Vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutuneet kiinteistötoimen kustannukset
olivat yhteensä 721 000 €. Vuoden 2016 talousarvioon tehtiin 548 360
€:n määrärahavaraus. Toteutuneet kustannukset 31.10 mennessä ovat
618 000 €.
Osittain riittämätön määrärahavaraus vuoden 2016 talousarvion
hyväksymisen yhteydessä tehtiin sen perusteella, että päätettiin
seurata sekä verotulojen kehitystä että muiden työalojen tekemien
määrärahavarausten toteutumista. Lisäksi mahdollisia kiinteistöjä sekä
laitteistoja koskevia kiireellisenä esille tulleita korjaus- ja hankintatarpeita ei budjetoitu toteutettavaksi vuonna 2016.
Kiireellisenä esille tulleita kaikkia korjaustarpeita ei ole ollut mahdollista
siirtää toteutettavaksi vuonna 2017. Näistä esimerkkinä Pyhän
Kolminaisuuden kirkkoon tehdyt lämpövuoto- ja kosteusvaurio- sekä
ikkunalasikiinnityskorjaukset, Pappilan yläpohjan painaumakorjaus sekä
Kokkokankaan
kattoristikkokorjaukseen
liittyvät
selvitysja
valmistelutyöt. Tehdyt korjaus- ja valmistelutyöt on tuotu kirkkoneuvostolle tiedoksi. Lisätalousarvio ei vaikuta tälle vuodelle
hyväksyttyyn tilikauden tulokseen.
Nyt tehtävällä lisätalousarviolla varataan riittävät määrärahat kiinteistötoimea koskeviin talousarviossa jo hyväksyttyihin palveluostoihin,
viranomaisten suosittamiin kaluste- ja laitehankintoihin sekä
kiireellisenä toteutettuihin kiinteistö-korjauksiin:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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siivouspalvelut + 15 000 €
pesulapalvelut + 5 000 €
jätehuoltokustannukset + 3 000 €
rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut + 50 000 €
alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin + 15 000 €
koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannuksiin + 35 000 €
asiantuntijapalvelut (korjausrakentaminen ja valvonta) + 30 000
€
äänentoistolaitehuollot + 5 000 €
vartiointipalvelut + 5 000 €
toimistokalustehankinnat + 4 500 €
laitehankinnat + 2 500 €

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavan
lisätalousarvion:
1) yhteisöverotuloarvioksi määritellään 52 000 €, ja kirkollisverotuloarvioon lisätään 118 000 €, jolloin verotuloarviota
korotetaan 170 000 €. Uusi verotulo- ja valtionrahoitusarvio
vuodelle 2016 on 3 550 264 € aiemman 3 380 264 € sijaan.
2) toimintakuluihin tehtävät määrärahavarausmuutokset 170 000 €
kirjataan kiinteistöhallinnon työalalle ja sen alaisille tileille.
Päätös: Hyväksyttiin esitysten mukaan.
---KV 1.12.2016

Esitys (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavan
lisätalousarvion:
1) yhteisöverotuloarvioksi määritellään 52 000 €, ja kirkollisverotuloarvioon lisätään 118 000 €, jolloin verotuloarviota
korotetaan 170 000 €. Uusi verotulo- ja valtionrahoitusarvio
vuodelle 2016 on 3 550 264 € aiemman 3 380 264 € sijaan.
2) toimintakuluihin tehtävät määrärahavarausmuutokset 170 000 €
kirjataan kiinteistöhallinnon työalalle ja sen alaisille tileille.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:
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39 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous: 12.1.2017 klo 18.00
Huomionosoitus:
Maija Tahkola palkittiin Seurakuntatyön pronssisella (10 vuodesta)
ansiomerkillä.
Esitys: merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: merkittiin.
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:
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40 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 6
Loppuvirren 1 laulaminen.
Kokouksen päättäminen klo 21.13.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 6.

Kaisu Juvani
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.12.2016

Antti Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajat:
________ /________

Anni Lyytikäinen

