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ALKUHARTAUS
Laulettiin virsi 484. Kirkkoherra luki alkuhartautena 1. Moos. luvusta 11.
85 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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86 §
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 §). Kutsu on lähetetty 1.6.2017
kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
87 §
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.
88 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12. – 26.6.2017
kello klo 10.00–15.00
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Hintsala ja Sisko Holma.
Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 12.–
26.6.2017.
89 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.
Ilmoitusasioissa tiedoksiannettaviin-kohtaan puheenjohtaja toivoi kuulevansa
Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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Rauhan Tervehdys ry:n kevätkokouksen kokousedustajilta jonkinlaisia
kuulumisia/terveisiä. Tämä lisättiin ko. kohtaan.
Päätös: työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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90 §
SEURAKUNTAMESTARI TAPANI RAAPPANAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN, LIITE 2
valmistelija: talousjohtaja
Seurakuntamestari Tapani Raappana on 7.6.2017 jättänyt liitteen mukaisen
irtisanomisilmoituksen virastaan.
Seurakuntamestarin viran johtosäännön seurakuntamestarin ottaa virkaan ja
siitä vapauttaa kirkkoneuvosto.
Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään yksi
kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta.
Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen
on annettu tiedoksi (KL 6:55 §.)
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.3.2017/42.§ hyväksynyt
seurakuntamestari Tapani Raappanalle vuosiloman ajalle 29.5 – 2.7.2017.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) päättää, että irtisanomisessa noudatetaan kuukauden irtisanomisaikaa ja
purkaa seurakuntamestari Tapani Raappanan virkasuhteen päättymään
irtisanomisajan loppuun 7.7.2017;
2) hyväksyy hänelle vuosiloman ajalle 3- 7.7.2017. Jäljelle jäävistä
vuosilomapäivistä suoritetaan rahakorvaus (KirVesTes 103.§.)

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytäkirja lähetetään seurakuntamestari Raappanalle sekä
annetaan hänen lähiesimiehelleen (palveluesimiehelle) ja taloustoimistoon

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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91 §
TOIMISTOSIHTEERI ANNI RANTASUOMELAN VIRKAVAPAUSANOMUS AJALLE 31.7.–31.12.2017, LIITE 3
valmistelija: hallintosihteeri
Toimistosihteeri Anni Rantasuomela hakee virkavapautta virastaan toimiakseen
ajalla 31.7.–31.12.2017 Kempeleen seurakunnan seurakuntamestarin virkasuhteessa.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto myöntää toimistosihteeri Anni Rantasuomelalle
virkavapautta toimistosihteerin virasta ajalle 31.7.–31.12.2017, jotta hän voi
toimia kyseisellä ajalla seurakunnan seurakuntamestarina.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano:
oteptk annetaan toimistosihteerille, seurakuntapalvelutiimin lähiesimiehelle ja
taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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92 §
MAKSAMATTA JÄTETTYJEN SAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOIKSI, LIITE 4
valmistelija: talousjohtaja
Taloussäännön 10.§:n mukaan seurakunnan avoimet saatavat kirjataan
luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi
tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen.
Seurakunnalla on vuoden 2017 kevään osalta avoimia saatavia yhteensä
1 822,77 €. Yhteenveto saatavista on tämän pykälän liitteenä.
Toistuvista maksukehotuksista huolimatta saatavia ei ole maksettu.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto
1) päättää, että ko. avoimet saatavat, yhteensä 1 822,77 €, kirjataan
luottotappioksi vuoden 2017 kirjanpitoon;
2) päättää, että kyseisten saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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93 §
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. Tänä vuonna on viime vuosien toteutumissuuntausten mukaan
järjestetty yksi rippikoulu päiväkouluna ja loput seitsemän on kesän aikana
järjestettäviä leirimuotoisia rippikouluja. Mahdollisuuksien mukaan perheiden
moninaisten syiden pohjalta nousevia muutostoiveita on ryhmien ja oppilaiden
välillä pyritty toteuttamaan, 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 26,
Kesärippikoulu 4, jossa tällä hetkellä on osallistujia 28 ja
Kesärippikoulu 6, 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, 4 ja 6 nuorisotyönohjaajille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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94 §
HANKINTAPÄÄTÖSVALTUUTUKSEN ANTAMINEN TALOUSJOHTAJALLE 16.8.2017 ASTI
valmistelija: talousjohtaja
Talousjohtajalla on kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin liittyvä
hankintapäätösoikeus (KV 1.12.2016 / 35.§). Kansallisen kynnysarvon ylittävistä
hankinnoista päättää kirkkoneuvosto. Seurakunnalla on parhaillaan hankintalain
mukaisesti kilpailutuksessa mm. kesäkaudelle 2017 sijoittuvia Kirkonmäkihankkeen hankintoja.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan tekemään myös kansallisen
kynnysarvon ylittävät hankintapäätökset 16.8.2017 asti. Päätökset tuodaan
viranhaltijapäätöksinä kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan talousjohtajalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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95 §
VANHAN KIRKON, KELLOTAPULIN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN SEKÄ SANKARIHAUTA-ALUEEN
KUNNOSTUS/HANKKEEN VAIHE-JA AIKATAULUTILANNE, LIITTEET 5 JA 5A
valmistelija: talousjohtaja
Vanha kirkko, kellotapuli ja sen lähiympäristö:
Työmaa on perustettu ja valmis käyttöönottoon.
Työmaa on jaettu yhdeksään hankintapositioon, joista on julkaistu kansallinen
hankintailmoitus Julkiset hankinnat -palvelussa. Hankintailmoituksen mukaiset
positiokohtaiset osallistumisilmoitukset on läpikäyty. Lopullinen hankinta
suoritetaan neuvottelumenettelyn kautta.
Vanhan kirkon ja kellotapulin esineistö on inventoitu ja luetteloitu. Esineistön
puhdistaminen, pakkaaminen ja siirto väliaikaiseen säilytystilaan ovat käynnissä.
Seurakunta on järjestänyt 18.5. ja 22.5. tiedotustilaisuudet lehdistölle sekä
tiedotus- ja keskustelutilaisuuden seurakuntalaisille 23.5.
Kempeleen kunnalle on jätetty rakennuslupahakemus ja hakemus työnjohtajan
nimeämiseksi.
Seurakunta on vastaanottanut liitteen mukaisen Museoviraston antaman
lausunnon koskien vuodelle 2017 suunniteltuja hanketöitä.
Kustannusseuranta:
 aiemmat vuodet yhteensä: 161 738 €
(sis. tarveselvitys-, ennakkosuunnittelu- ja tutkimuskustannuksia,
hankesuunnitelman laatimiskustannuksia sekä geoteknisiä kustannuksia yht.
153 825 €);


vuoden 2017 määrärahavaraus: 1 915 000 €, josta tähän mennessä
käytetty 78 555 €
(sis. lisätutkimuskustannuksia 11 845 € ja suunnittelukustannuksia 22 740 €);
toteutuneet kustannukset yhteensä 240 293 €, josta tutkimus- ja
suunnittelukustannusten osuus on 188 410 € (79 %) kokonaiskustannuksista;



kustannukset on pystytty rahoittamaan kokonaisuudessaan seurakunnan
saamasta valtionrahoitus- ja yhteisövero-osuudesta;
ensimmäinen lainaerä nostetaan työmaavaiheen käynnistyessä.

Avustukset:
 Rakennusavustusten jako 2017, valtion rahoituksesta jaettava avustus: ei
myönnettyä avustusta.
 EU-rahoitusmahdollisuus on talousjohtajalla selvityksessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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Sankarihauta-alue:
Sankarihauta-alueen nurmetus siirtonurmella suoritetaan viikkojen 23 - 24
aikana, jonka jälkeen alueelle istutetaan kesäkukat.
Vastuuvahinkoasia/SOL Palvelut Oy:
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.3.2017/43.§ päättänyt hakea korvausta
todistajalausunnon perusteella SOL Palvelut Oy:ltä Vanhassa kirkossa 26.4.2016
suoritetun peruspesun yhteydessä tapahtuneesta taidehistoriallisesti
merkittävien seinämaalausten vaurioitumisesta. Kempeleen seurakunnan
korvausvaade koskee todistajalausuntojen perusteella seuraavia Mikael
Toppeliuksen kirkkomaalauksia vuodelta 1785 - 1786: Sakariin ilmestys,
Paimenet kumartavat Jeesus-lasta, Jeesuksen kaste, Ristiinnaulitseminen ja
Kristuksen ylösnousemus. Korvausvaade on suuruudeltaan 15 % kyseisten
maalausten lopullisista restaurointikustannuksista.
OP Vakuutus Oy on antanut seurakunnalle tiedoksi liitteen mukaisen SOL
Palvelut Oy:tä koskevan korvauspäätöksen.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) keskustelee Museoviraston antamasta lausunnosta
2) päättää hankkeen etenemisestä;
3) merkitsee kustannusseurannan tiedoksi;
4) merkitsee avustusosion tämän hetkisen tilanteen tiedoksi;
5) päättää, että seurakunta hakee vahingonkorvausta SOL Palvelut Oy:ltä 15 %
kyseisten maalausten lopullisista restaurointikustannuksista. Nyt lähetettävä
arviolasku on suuruudeltaan 20 000 €. Laskun suuruutta tarkistetaan
kirkkomaalauksia koskevan restaurointityön valmistuttua.
Päätös: kirkkoneuvosto
1) keskusteli Museoviraston antamasta lausunnosta;
2) antoi valtuudet teettää tarkempia suunnitelmia rakennusluvan varaisten
töiden osalta. Rakennusluvan varaisia töitä ovat: kantavien rakenteiden /
hirsivaurioiden korjaukset, julkisivukorjaukset ja vesikaton korjaus.
Kirkkoneuvosto ei myönnä tässä vaiheessa lisärahoitusta muille kuin em.
rakennusluvan alaisille töille.
3) merkitsi kustannusseurannan tiedoksi;
Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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4) merkitsi avustusosion tämän hetkisen tilanteen tiedoksi;
5) valtuutti talousjohtajan hakemaan seurakunnalle vahingonkorvausta SOL
Palvelut Oy:ltä 15 % kyseisten maalausten lopullisista restaurointikustannuksista. Nyt lähetettävä arviolasku on suuruudeltaan 20 000 euroa.
Laskun suuruutta tarkistetaan kirkkomaalauksia koskevan restaurointityön
valmistettua.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: oteptk annetaan talousjohtajalle, joka hoitaa asiaa eteenpäin
tarvittaville tahoille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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96 §
MUUT ASIAT
Esitys (khra): Käsitellään mahdolliset muut asiat.
Ei ollut muita asioita.
Päätös: hyväksyttiin pykälän käsittely.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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97 §
ILMOITUSASIAT, LIITE 6
- Viranhaltijapäätökset 10.-31.5.2017, liite 6
- yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos: 12 770,29 euroa (omaan seurakuntaan
jäävä osuus 10 %)
- Seuraavat kokouspäivämäärät:
kirkkoneuvosto: 17.8. ; 14.9. ; 12.10. ; 7.11. ja 12.12.
kirkkovaltuusto: 21.9. ja 14.12.
-Rauhan Tervehdys ry:n kokousterveiset: kokouksessa oli käsitelty kirkon yleisiä
asioita. Lehden osalta saatiin tietoa, että se oli tuottanut v. 2016 tappiota vähän
yli 60 000 euroa. Itse lehden tulevaisuus on vielä auki.

Esitys (kirkkoherra): merkitään annettavat ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: merkittiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________
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98 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 7
Loppuvirtenä laulettiin Suvivirrestä 571: 1, 2, 6.
Kokous päätettiin kellon ollessa 19.50.
Muutoksenhaku on liitteenä 7.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 9.6.2017

Pirkko Hintsala

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________ / ___________

Sisko Holma

