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99 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen osittain jo aiemmin, Kirkonmäellä aloitettujen
pykälien myötä, jolloin todettiin sekä kokouksen laillisuus että päätösvaltaisuus.
100 §
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 17.8.2017
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.

101 §
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.
102 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.8.–11.9.2017
kello klo 9.00–15.00 (31.8. asti klo 10.00 alkaen)
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taavi Jarva ja Heikki Mattila. Päätettiin
pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.8.–11.9.2017.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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103 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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104 §
KIRKONMÄKIHANKKEEN VAIHE- JA AIKATAULUTILANNE, LIITTEET 2–2F
valmistelija: talousjohtaja
Hankkeen vaihe- ja aikataulutilanneselvitys on tämän pykälän liitteenä.
Kirkkoneuvosto tutustuu hankkeen vaihe- ja aikataulutilanteeseen työmaalla
projektipäällikkö Jyrki Heinosen johdolla.
Museovirastolta on pyydetty liitteen mukainen lausunto Vanhan kirkon
hirsirungon korjauksista. Museoviraston lausunto on tämän pykälän liitteenä.
Seurakunta esittelee Kirkonmäki-hanketta 26.8. olevan Hyvä kasvaa
Kempeleessä -tapahtuman yhteydessä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) keskustelee hankkeen etenemisestä ja merkitsee hankkeen vaihetilanteen
tiedoksi;
2) keskustelee Museoviraston antamasta lausunnosta ja merkitsee lausunnon
tiedoksi.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaisesti ja merkittiin tiedoksi.
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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105 §
HAUTAUSMAAN KATSELMUS, KIRKONMÄKI
valmistelija: talousjohtaja
Hautaustoimen ohjesäännön 16.§:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että
hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen
toimenpiteiden kanssa
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
--Hautausmaan katselmus suoritetaan to 24.8. kirkkoneuvoston kokouksen
yhteydessä.
Hautausmaan hoitotöistä kesähoitokaudella
palveluna Rakennuspalvelu Huikari Oy Oulusta.

2017

vastaa

ulkoistettuna

Palvelutuottaja vastaa Kirkonmäen hautausmaan ja kiinteistöjen viheralueiden
rakentamiseen, ylläpitoon ja hoitoon liittyvistä puutarhurin tehtävistä sis. myös
 hoitohautojen hoitotason ylläpidon;
 hautausmaan jätehuoltoon liittyvät tehtävät;
 hiekoitusmurskeiden ja ylijäämämaiden poisajot.
Hautauksiin liittyvistä ulkoistetuista tehtävistä vastaa 31.10.2019 asti Na-To
Logistiikka Oy Lumijoelta. Sopimuksen mukaisiin tehtäviin kuuluvat hautauksiin
liittyvät valmistelevat työt kuten hautamuistomerkkien ja niiden pohjakivien
sekä muiden vastaavien rakenteiden irrotus-, poissiirto- ja takaisinlaittotehtävät,
arkkuhautojen kaivuu- ja peittotehtävät, hautojen peruskunnostustehtävät,
yksittäisten hautakivien oikaisutehtävät sekä seurakunnan järjestämiin
yhteistyö- ja seurantapalavereihin osallistuminen.
Hautapaikkojen mitoitustehtävät suoritetaan seurakunnan omana työnä.
Uurnahautojen kaivuu- ja peittotehtävät suoritetaan pääosin seurakunnan
omana työnä.
Hautausmaa-alueella oleva puusto on kartoitettu vuonna 2015.
Sankarihauta-alueen kunnostus- ja restaurointityöt saatiin valmiiksi heinäkuun
loppuun mennessä:
 sankarihauta-aluetta ympäröivä muuri kunnostettiin;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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 muistomerkit puhdistettiin ja tekstit restauroitiin;
 sankarivainajien hautamuistomerkit on vuonna 1991 kiinnitetty
maanalaiseen betonianturaan, johon tämän peruskunnostuksen
yhteydessä tehtiin syvennykset kukkaistutuksia varten;
 vanha nurmikko ja kivituhkakäytävä poistettiin ja tilalle asennettiin
siirtonurmi.
Kunnostustyön kokonaiskustannukset olivat 33 753 €. Kempeleen kunta
osallistui kunnostustöiden kustannuksiin 12 500 €:lla.
Hautausmaan portaikkojen kunnostus- ja toteutussuunnitelman laadinta on
mukana Vanhaa kirkkoa, kellotapulia ja sen lähiympäristöä koskevassa
hankesuunnittelussa.
Talous- ja kiinteistösihteeri jatkaa hautatoimen projektia ja hautarivien
mitoitustyötä oman päätyönsä ohessa.
Hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma löytyvät
luottamushenkilöintrasta osoitteesta http://www.kempeleenseurakunta.fi/146voimassaolevat-ohjeet-ja-saannot.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1. suorittaa hautaustoimen ohjesäännön mukaisen hautausmaan katselmuksen
ja katselmuksesta laaditaan pöytäkirja;
2. toteaa seuraavat toimenpidetarpeet:
a) päivitetään Kirkonmäen hautausmaan käyttösuunnitelma;
b) päivitetään hautaustoimen ohjesääntö;
c) laaditaan molempia hautausmaita koskeva hautamuistomerkkisuunnitelma;
d) päivitetään hautainhoitorahaston säännöt;
e) kilpailutetaan pidempiaikainen kesähoitosopimus;
f) jatketaan hautatoimen projektin eteenpäin saattamista;
g) laaditaan hautausmaiden viheralueiden kehittämis- ja hoitosuunnitelmat;
h) laaditaan suunnitelma siitä, kuinka haudan hallinta-ajan jälkeen
poistettavaksi tulevia muistomerkkejä käsitellään ja mietitään
hautausmaakulttuurin säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä (KJ 17:12);
i) huolehditaan kulttuuriperinnön siirtymisestä tuleville sukupolville;
j) mietitään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja alueiden
vetovoimaisuuden lisäämistä esimerkiksi tutustumiskohteena;
k) lisätään tiedotuksellista näkyvyyttä;
3. päättää sankarihauta-alueen lähellä olevan tuomen kaatamisesta;
4. toteaa, että Pyhän Kolminaisuuden kirkon aulan katon räystäät ja huopakate
edellyttävät uusimista sekä katon peltiosat huoltomaalausta;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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5. päättää, että sekä talousjohtajan esittämät että katselmuksessa todetut
lisäys-/korjausehdotukset otetaan huomioon vuosien 2018 – 2020
taloussuunnittelun yhteydessä;
6. keskustelee Muualle haudattujen muistomerkin siirtämisestä F-alueelta
käytävän vastakkaisella puolella sijaitsevalle hautausmaan puistoalueelle.
Tällä muutoksella lisättäisiin F-alueen hautapaikkojen määrää;

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla. Katselmuksesta laadittava pöytäkirja tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tarkastettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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106 §
PALAUTEPYYNTÖ: KIRKON TULEVAISUUTEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET, LIITE 3
valmistelija: kirkkoherra
Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017.
Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia
ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman
etenemissuunnitelman
laadintaa.
Työntekijöitä
on
asiassa
kuultu
työntekijäkokouksen yhteydessä 16.8.2017. Lopullisen palautteen antajana
toimii Kempeleen seurakunnan osalta kirkkoneuvosto. Palautteen anto
kirkkohallitukselle valmistellaan toimielimessä liitteenä olevan lomakkeen
pohjalta.
Esitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto käy toimenpidepyynnöt läpi ja ohjeistaa kirkkoherran
vastaamaan palautepyyntöön sähköisesti määräaikaan 8.9. mennessä.
Muutettiin esitystä siten, että kirkkoneuvosto voisi antaa vastaukset
kokouksessa.
Päätös: kirkkoneuvosto vastasi kyselyyn kokouksessa.
Merk. Pauli Määttä poistui kokouksesta kyselyyn vastaamisen aikana kellon
ollessa 21.24
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: vastaukset lähetettiin kirkkohallitukselle Webropolkyselytyökalua käyttäen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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107 §
ERON MYÖNTÄMINEN VALTUUTETTU ESSI ERVASTILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA
HENKILÖIDEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN ERI LUOTTAMUSTOIMIIN
valmistelija: hallintosihteeri
Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuutettu Essi Ervasti on ilmoittanut
kesäkuussa 2017 muuttaneensa pois paikkakunnalta. Väestörekisteriin on
muutto kirjattu 1.6.2017. Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan seurakuntavaaleilla
valitun
luottamushenkilön
vapauttamisesta,
eron
myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka
on valinnut luottamushenkilön. Kirkkolain 23 luvun 4 pykälän mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Saman luvun seitsemännen
pykälän mukaan: ”jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajienvaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään
taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai
varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.”
Paikkakunnalta muuton vuoksi valtuutettu Essi Ervasti menettää vaalikelpoisuutensa Kempeleen seurakunnan luottamustoimiin.
Ervasti on toiminut tällä kaudella kirkkovaltuuston jäsenenä. Lisäksi hänet on
valittu vuosiksi 2017–2018 kirkkoneuvostoon Tuula Rauman henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sekä Lähetystyön johtokunnan 1. varajäseneksi.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) myöntää Essi Ervastille eron kaikista hänen luottamustoimistaan
paikkakunnalta muuton vuoksi;
2) toteaa, että Essi Ervastin tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi valtuustokauden
loppuun saakka tulee 1. varajäsenenä oleva Pia Hanski;
3) valitsee Ervastin tilalle kirkkoneuvostoon Tuula Raumalle uuden
henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokauden loppuun saakka;
4) valitsee lähetystyön johtokuntaan 1. varajäsenen Ervastin tilalle
valtuustokauden loppuun saakka;
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 21.9.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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108 §
ERON MYÖNTÄMINEN VALTUUTETTU ANTTI LEINOSELLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA
HENKILÖIDEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN ERI LUOTTAMUSTOIMIIN
valmistelija: hallintosihteeri
Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuutettu Antti Leinonen on ilmoittanut
heinäkuussa 2017 muuttaneensa pois paikkakunnalta. Väestörekisteriin on
muutto kirjattu 10.7.2017. Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan seurakuntavaaleilla
valitun
luottamushenkilön
vapauttamisesta,
eron
myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka
on valinnut luottamushenkilön. Kirkkolain 23 luvun 4 pykälän mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Saman luvun seitsemännen
pykälän mukaan: ”jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajienvaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään
taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai
varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.”
Paikkakunnalta muuton vuoksi valtuutettu Antti Leinonen menettää vaalikelpoisuutensa Kempeleen seurakunnan luottamustoimiin.
Leinonen on toiminut tällä kaudella kirkkovaltuuston jäsenenä. Lisäksi hänet on
valittu vv. 2017–2018 seuraaviin luottamustoimiin: kirkkoneuvostossa Kari
Ylisirniön henkilökohtainen varajäsen, yleisen seurakuntatyön johtokunnan
jäsen, diakoniatyön johtokunnan jäsen ja kasvatustyön johtokunnan jäsen.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
luottamustoimiin Leinosen tilalle uudet henkilöt. Leinosen tilalle
kirkkovaltuustoon ei voi valita varajäsentä, koska hänen edustamallaan
valtuustoryhmällä ei ole varajäseniä, joten kirkkovaltuuston jäsenmäärä
vähenee tämän myötä yhdellä henkilöllä.
Päätös: hyväksyttiin.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen 21.9.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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109 §
KANTTORI TARU PISTON SIVUTOIMILUPA-ANOMUS, LIITE 4
valmistelija: hallintosihteeri ja kirkkoherra
Kirkkolain 6. luvun 30 §:n mukaan kirkon päätoimisen viranhaltijan, jolla ei ole
kiinteää työaikaa, on aina haettava lupa sivutoimen harjoittamiseen.
Taru Pisto hakee kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa hoitaakseen pyydetysti syksyn
2017 aikana virkavapaalla olevan hiippakuntasihteeri Raimo Paason tiettyjä
kirkkomuusikon koulutusta vaativia välttämättömiä tehtäviä. Näitä ovat
jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan sihteeriys, hiippakuntakanttoreiden syyskuinen kokous, kirkon alan opiskelijoiden marraskuinen
koulutuspäivä sekä Hoosianna-juhlan organisoiminen 1. adventtisunnuntain
aattona. Muiden mahdollisten tehtävien hoidosta sovitaan tapauskohtaisesti.
Monet tehtävistä ovat Pistolle tuttuja joko aikaisemmilta omilta
osallistumisiltaan tai työskenneltyään aiemmin tänä vuonna tuomiokapitulissa
kolmen kuukauden ajan projektisihteerinä Jaetut eväät 2017 jumalanpalveluspäivien suunnittelussa.
Edellä mainittujen työtehtävien hoitaminen vienee aikaa vaihdellen muutamasta
tunnista muutamaan työpäivään kuukaudessa. Piston mukaan mm. kokoukset
sijoittuvat pääosin hänen virkansa viikkovapaapäiville. Ylipäätään Pisto näkee
sivutoimena tehdystä työstä saatavan kokemuksen hyödyttävän Kempeleen
seurakuntaa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Taru Pistolle sivutoimiluvan
31.12.2017 asti. Sivutoimi ei saa haitata viranhoitoa.

Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan kanttori Pistolle ja yleisen seurakuntatyön
lähiesimiehelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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110 §
ARVO-OSUUSSOPIMUKSEN SIIRTO, LIITE 5
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunta siirtää liitteen mukaisen arvopaperisäilytyksen hoidettavaksi
jatkossa POP Pankki, Suupohjan Osuuspankin kautta.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) antaa arvo-osuudet siirrettäväksi ja hoidettavaksi arvo-osuustilille POP
Pankki Suupohjan Osuuspankin kautta;
2) antaa luvan siirtää liitteen mukaisen arvo-osuuslajin Arvopaperikeskuksessa
tililtä toiselle;
3) päättää, että arvo-osuustilin hoitotilinä käytetään seurakunnan POP Pankin
päätiliä;
4) valtuuttaa talousjohtaja Anneli Salon hoitamaan sopimuksen 7999295
päättämisen;
5) valtuuttaa talousjohtaja Anneli Salo hoitamaan ja allekirjoittamaan
sopimuksen tekemisen;
6) päättää, että sopimusyhteyshenkilönä toimii talousjohtaja Anneli Salo.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla, jolle annetaan oteptk.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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111 §
VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS, LIITE 6
Kn 79§/2017:
valmistelija: talousjohtaja
Talousjohtaja on neuvotellut Iss Proko Oy:n kanssa Kokkokankaan hautausmaan
huoltorakennuksen toimistotilan, sosiaalitilojen ja yleisten tilojen (pinta-ala
yhteensä 37 m²) sekä yhteisen tuulikaappitilan (8 m²) vuokraamisesta Iss Proko
Oy:n käyttöön Kirkonmäki-hankkeen ajaksi ajalle 1.6.2017 – 31.5.2020, 450 €:n +
alv kuukausivuokraan.
Vuokra sisältää sähkön, veden, saniteettipaperit, tilassa olemassa olevat
keittiölaitteet ja -kalusteet, rakennuksen edessä olevien henkilöauton
lämmitystolppien käyttöoikeuden ja tilojen ylläpitosiivouksen
n. 1 krt/vko.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) vuokraa ko. tilat Iss Proko Oy:lle toimistotilakäyttöön ajalle 1.6.2017 –
31.5.2020;
2) hyväksyy liitteen mukaisen vuokrasopimuksen;
3) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
-----

KN 24.8.2017:

valmistelija: talousjohtaja
Iss Palveluiden kiinteistöpäällikkö Maiju Kiviluoma on 8.6.2017 sähköpostitse
ehdottanut, että vuokrasopimus Iss Proko Oy:n kanssa tehtäisiin 1.7.2017 alkaen
toistaiseksi voimassaolevana.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) vuokraa ko. tilat Iss Proko Oy:lle toimistotilakäyttöön 1.7.2017 alkaen
toistaiseksi. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kk. Sopimuksen
ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 1.2.2018;
2) hyväksyy liitteen mukaisen vuokrasopimuksen;
3) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano:
oteptk annetaan talousjohtajalle sekä lähetetään sähköpostitse tiedoksi
kiinteistöpäällikkö Maiju Kiviluomalle Iss Palvelut ja toimialajohtaja Jyrki
Heinoselle Iss Proko Oy.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______
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112 §
MUUT ASIAT
Esitys (khra): Käsitellään mahdolliset muut asiat.
Tuula Rauma pyysi talousjohtajan näkemystä seurakunnan tämänhetkisestä
talouden tilasta. Talousjohtaja esitteli joitakin ajankohtaisia talouslukuja. Tällä
hetkellä olemme vajaa kolme prosenttia jäljessä viimevuotisesta vastaavasta
tilanteesta.
Muita asioita ei tullut käsiteltäväksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
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:
_______ /_______

16
113 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 7–7A
- Viranhaltijapäätökset 1.6.–16.8.2017, liite 7
- Pöytäkirja Kempeleen kunnalle myydyn määräalan lohkomisesta, liite 7a
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous: 14.9.2017 klo 18, huom! Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa
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:
_______ /_______

17
114 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 8
Loppuvirtenä laulettiin virsi 563, Ilta on tullut, Luojani.
Kokous päätettiin kellon ollessa 22.14.
Muutoksenhaku on liitteenä 8.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 25.8.2017

Taavi Jarva

Pöytäkirjan tarkastajat:
_______ /_______

Heikki Mattila

