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ALKUHARTAUS
Laulettiin virrestä 490: 1, 2 ja 4. Kirkkoherra luki uskonpuhdistuksen
muistopäivän teksteistä, evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 16.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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148 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
149 §
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 2.11.2017
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.
150 §
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.
151 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10. – 24.11.2017
kello klo 9.00–15.00
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taavi Jarva ja Heikki Mattila. Pykälän
156 osalta pöytäkirjan tarkastajaksi päätettiin Marja Mustonen. Pöytäkirja
päätettiin pitää yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 10.–24.11.2017.
Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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152 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: Ilmoitusasioihin päätettiin tuoda tiedoksi kevään kokousaikataulu.
Hyväksyttiin työjärjestys tällä lisäyksellä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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153 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2020 SEKÄ
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018, LIITE 2
valmistelija: talousjohtaja
Vuoden 2018 talousarvion toimintatuotot ovat 202 566 euroa (v. 2017: 169 894
€) ja toimintakulut 2 968 217 euroa (v. 2017: 2 955 225 €), jolloin toimintakate
on – 2 765 651 euroa (v. 2017: -2 785 341 €).
Kirkollisverotuloksi on arvioitu 3 200 000 euroa, joka on samansuuruinen kuin
vuosien 2016 ja 2017 toteutumat.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle tiettyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla
luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla
määrättyjä yhteiskunnallisia tehtäviä ja valtion rahoituksella korvattavia tehtäviä
ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Seurakunnallemme maksettava
valtionrahoitusosuus edellä lueteltujen tehtävien hoitamiseen on 336 304 euroa
(v. 2017: 334 334 €).
Tilikauden aikaisten suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 338 532 euroa
(vuonna 2017: 339 113 €).
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina lain perusteella 3,4
prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntamme verotuskustannusosuus on 46 970 euroa (v.
2017: 49 700 €). Verotuskustannusosuuden alentuminen johtuu seurakunnille
aiemmin kerätyn ja maksetun yhteisövero-oikeuden päättymisestä ja
muuttumisesta valtionrahoitusosuudeksi.
Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle kirkollisverotulojen perusteella
laskettavia maksuja. Näitä ovat keskusrahastomaksu kirkon yhteisen toiminnan
rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu eläkerahaston kartuttamiseksi. Maksut
perustuvat Kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain marraskuussa tekemiin
päätöksiin.
Kirkon keskusrahastomaksun suuruudeksi esitetään edelleen 7,5 prosenttia
seurakunnan laskennallisen kirkollisveron määrästä. Seurakuntamme keskusrahastomaksun suuruus on näin 165 315 euroa (v. 2017: 164 870 €).
Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua on esitetty
korotettavaksi neljästä prosentista viiteen prosenttiin. Eläkerahastomaksun
suuruus on näin 159 805 euroa (v. 2017: 127 449 €, korotusta 32 356 €).
Työnantajan
eläkemaksua
puolestaan
esitetään
kirkolliskokoukselle
alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin (kiky-sopimusalennus
Pöytäkirjan tarkastajat:
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huomioituna). Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu
alenisi edelleen vuoden 2019 osalta 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4
prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. €. Eläkemaksuprosentin muutos tarkoittaa
meillä 23 100 euron vähennystä vuoden 2018 eläkemaksumenoihin.
Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen pankin)
lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Talousarviossa on varauduttu
yhden prosentin suuruisiin palkankorotuksiin.
Talousarviossa seurakunnan vuoden 2018 vuosikate on 398 563 euroa ja tilikausi
on arvioitu 60 031 ylijäämäiseksi.
Vuoden 2018 investointiosaan on varattu 1 920 000 euroa, josta 1 180 000
euroa on varattu Vanhan kirkon, kellotapulin sekä niiden lähiympäristön
kunnostus- ja restaurointiprojektin kahden ensimmäisen vaiheen toteutuskustannuksiin. Leirikeskus Luurinmutkan saunarakennuksen ja pelikentän
kunnostustöihin
sekä
lisämajoitustarpeen
tarvekartoitukseen
ja
hankesuunnitteluun on varattu 500 000 euroa. Pyhän Kolminaisuuden kirkon
katto- ja räystäslaudoituksen kunnostustöihin sekä järjestelmämuutoksiin on
varattu 60 000 euroa samoin kuin Kokkokankaan seurakuntakeskuksen kuvan- ja
äänentoiston parantamiseen sekä järjestelmämuutoksiin. Pappilan kunnostustarvekartoitukseen, historiaselvityksen laatimiseen sekä hankesuunnitteluun on
tehty 50 000 euron määrärahavaraus. Kirkonmäen huoltorakennuksen
kokoontumistilan ja keittiön remontointiin sekä huoltotilan lattiapinnoitteen
uusimiseen ja järjestelmämuutoksiin on varauduttu 50 000 eurolla. Lisäksi
muihin pienempiin investointimenoihin ja irtaimistohankintoihin on tehty
20 000 euron määrärahavaraus.
Kirkkovaltuuston päättämästä korjausrakennuslainasta on nostettu 1,5 milj.
euroa ja siitä on tähän mennessä käytetty 330 000 euroa Vanhan kirkon
kunnostus- ja restaurointihankkeen rahoittamiseen. Lainan lyhennysten määrä
vuonna 2018 on 201 117 euroa.
Hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion toimintatuottojen määräksi on
arvioitu 9 100 euroa, samoin kuin toimintakulujen.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 talousarvioesityksen sekä vuosien 2019 –
2020 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hautainhoitorahaston talousarvion
liitteen mukaisena kirkkovaltuustolle esitettäväksi.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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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 14.12.2017 esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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154 §
MAKSAMATTA JÄTETTYJEN SAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOIKSI, LIITE 3
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 syksyn osalta näitä avoimia saatavia yhteensä
1 026,15 €. Yhteenveto saatavista on tämän pykälän liitteenä.
Toistuvista maksukehotuksista huolimatta saatavia ei ole maksettu.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) ko. avoimet saatavat, yhteensä 1 026,15 €, kirjataan luottotappioksi vuoden
2017 kirjanpitoon;
2) 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: oteptk annetaan talous- ja kiinteistösihteerille, joka antaa asian
tiedoksi kirkon Palvelukeskukseen

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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155 §
RAAMATUNOPETUSAKATEMIAN KOULUTUS/AVUSTUSPYYNTÖ, LIITE 4
valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnan strategian mukaan pyrimme edistämään
vapaaehtoisuutta kaikessa toiminnassa sekä vahvistamaan seurakuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksia. Keijo Kaikkonen anoo seurakunnalta liitteen
mukaisesti avustusta Raamatunopetusakatemian kurssin kustannuksiin.
Kaikkonen on pitkän linjan seurakunta-aktiiveja, joka on vetänyt vapaaehtoisena
useita raamattupiirejä ja raamattuopetushetkiä 25 vuoden ajan.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto myöntää Keijo Kaikkoselle 480 euron avustuksen
Raamatunopetusakatemian kurssimaksun sekä majoitus- ja ruokakustannusten
maksamiseen. Perustelut: pitkäaikainen ja edelleen jatkuva toiminta
raamatunopetustyössä seurakunnan vapaaehtoisena sekä kurssin selkeä hyöty
ja tuki seurakunnalliseen raamattutyöhön.
Päätös: hyväksyttiin
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk lähetetään Keijo Kaikkoselle ja annetaan
taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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156 §
HANNA FLANDERIN OTTAMINEN OPPISOPIMUSTYÖSUHTEESEEN AJALLE 1.1.2018 – 31.12.2019 /
RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO, LIITTEET 5 JA 5 A
valmistelija: talousjohtaja
Hanna Flander on tiedustellut mahdollisuutta suorittaa ravintola- ja cateringalan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena seurakunnassamme.
Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välillä tehtävä kirjallinen,
määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa
oppimista, ja opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla Oulun seudun
ammattiopistossa (OSAO). Opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja, joka
ohjaa häntä työpaikalla.
Koulutus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työssä
oppimisesta. Ammattitaito osoitetaan näyttötutkinnoilla (kuusi näyttöä).
Tutkinto muodostuu pakollisesta osasta (majoitus- ja ravitsemispalveluissa
toimiminen), osaamisalan kahdesta pakollisesta osasta ja kolmesta valinnaisesta
osasta. Tutkinnon osat on esitelty tarkemmin tämän pykälän mukana olevassa
liitteessä.
Koulutus on oppisopimusopiskelijalle maksutonta. Opetushallitus perii kaikilta
näytönantajilta 58 euron suuruisen tutkintomaksun, jonka opiskelija maksaa
itse. Lisäksi opiskelija ruokailee ja tarvittaessa myös majoittuu opistolla
omakustanteisesti lähiopetusjaksojensa aikana. Samoin matkakustannukset
opiskelija suorittaa itse. Näitä kustannuksia varten opiskelijan on mahdollista
hakemuksesta saada opintososiaalisia etuja.
Seurakunnalle maksetaan pienimuotoista koulutuskorvausta (1-250 €/kk) työssä
oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi selvitetään, voiko
työnantaja saada muita harkinnanvaraisia korvauksia kuten palkkatukea.
Seurakunnalle oppisopimustyösuhteesta
olisivat seuraavat:



aiheutuvat

kokonaiskustannukset

vuonna 2018: 29 300 € sis. sivukulut
vuonna 2019: 29 600 € sis. sivukulut.

Seurakunnan lisätyöntekijätarpeet vuoden 2018 osalta juhla- ja seurakuntamestaripalveluissa ovat seuraavat:
 leirikeskuksen apuemäntä
3 kk
 leirikeskuksen tuntityöntekijä 1 kk
 tarvittaessa tuleva apuemäntä 3 kk
 tarvittaessa tuleva seurakuntamestari 2,5 kk
(vt. seurakuntamestari Anni Ranta-Suomelan toimiessa myös kirkkoherranviraston toimistonhoitajan kesälomasijaisena)
Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________
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lisätyöntekijätarpeet yhteensä

9,5 kk / 25 350 €, sis. sivukulut

Palkkaero oppisopimustyösuhteen ja seurakunnan tarvitsemien tarvittaessa
tulevien määräaikaisten työsuhteiden välillä on 3 950 € vuoden 2018 osalta.
Sama lisätyövoimatarve koskee myös vuotta 2019.
Hanna Flander on toiminut vuoden 2017 aikana sekä leirikeskuksemme määräaikaisena apuemäntänä että tuntityöntekijänä ja tarvittaessa tulevana
apuemäntänä juhlapalveluissamme Kempeleessä. Hän on ilmaissut
kiinnostuksensa toimia myös tarvittaessa tulevana seurakuntamestarina sekä
ottaa hoitaakseen myös siivoustehtäviä niin leirikeskuksessa kuin Kempeleen
kiinteistöissä. Hänellä on juhlapalveluissamme tarvittavaa työkokemusta tähän
mennessä yhteensä 6 v 10 kk sekä seurakuntamme toimintaympäristön
tuntemusta vuoden 2017 osalta.
Hanna Flanderin aloittaessa tehtävässään voitaisiin myös talous- ja kiinteistötiimin tehtäviä uudelleen organisoida niin, että palveluesimiehen olisi nykyistä
enemmän mahdollista hoitaa hänen tehtäväkuvaansa kuuluvia henkilöstöhallinnon ja töiden suunnitteluun sekä organisointiin liittyviä tehtäviä normaalin
työaikansa puitteissa. Lisäksi juhlapalveluiden olisi tällä järjestelyllä nykyistä
enemmän mahdollista ottaa hoitaakseen seurakunnan tiloissa järjestettävien
ulkopuolisten juhlatilaisuuksien pitopalvelutehtäviä sekä vähentää tiloissamme
tarvittavien lisäsiivousten toteuttamista ulkoistettuna palveluna. Osa talous- ja
kiinteistösihteerin tehtäväkuvaan kuuluvista töistä olisi mahdollista myös siirtää
palveluesimiehen tehtäväkuvaan, jolloin vältyttäisiin päällekkäisiltä työtehtävien
hoitamisilta ja mahdollistettaisiin talous- ja kiinteistösihteerin työajan siirtämistä
hautatoimen projektitehtävien hoitamiseen yhdessä vt. seurakuntamestarin
kanssa 1.1.2018 alkaen (Kn 12.10.2017/137.§).
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1. ottaa Hanna Flanderin määräaikaiseen oppisopimustyösuhteeseen
ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019. Päätös on ehdollinen siihen saakka kunnes
oppisopimuskoulutusta koskevat sopimukset on allekirjoitettu;
2. päättää oppisopimustehtävänimikkeeksi apuemännän
tehtävänimikkeen;
3. päättää, että seurakunta maksaa Hanna Flanderille palkkaa kirkkoneuvoston (9.6.2011/88.§) apuemännälle määrittelemän vaativuusryhmän 303 ja sen peruspalkan 1 812,21 € mukaisesti. Peruspalkan
lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa talousjohtajan viranhaltijapäätöksen 12/2017
mukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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perustelut:
 työnantaja maksaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle KirVesTes:n
mukaista palkkaa;
 palkka on vaativuusryhmän 303 mukainen, koska:
o työntekijällä on juhlapalveluissa tarvittavaa työkokemusta tähän
mennessä yhteensä 6 v 10 kk
o hän on ollut seurakunnassamme määräaikaisena, tarvittaessa
tulevana apuemäntänä vuoden 2017 aikana ja
o hänen tehtäväkuvaansa kuuluu myös muita kuin
oppisopimuskoulutukseen liittyviä työtehtäviä.
4. päättää, että koulutukseen liittyvät lähiopetusjaksot (1-4 lähiopetuspäivää / kk), itsenäinen opiskeluaika, näyttöpäivät ja tutkintotilaisuus eivät ole työntekijän työaikaa. Lähiopetusjaksoihin kuuluvat
kustannukset (esim. ruoka-, majoitus- ja matkakustannukset) ja
tutkintomaksun suorittaa opiskelija.
perustelut:



opiskelijan on mahdollista saada opintososiaalisia etuuksia ko.
ajalta;
tasavertainen kohtelu seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa.

5. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan oppisopimuskoulutusta
koskevat sopimukset Kempeleen seurakunnan puolesta;
6. päättää, että työpaikalla oppimista ohjaa ja valvoo työpaikkakouluttajaksi nimettynä palveluesimies Pasi Jarva. Hän on ilmoittanut
olevansa käytettävissä tähän tehtävään.
7. päättää, että työpaikkakouluttajalle maksetaan peruspalkan erityisenä
osana 5 prosentin suuruinen, tähän oppisopimustyösuhteeseen
perustuva palkanlisä työpaikkakouluttajan vaativuusryhmän alarajasta
laskettuna ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019 (Kn 156.§/2011).
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Merk. Katsottuaan olevansa edustusjäävi (HallL 28 §:n 1 mom) pykälän joiltakin
osin Taavi Jarva poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 20.48-20.53
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan Hanna Flanderille, talousjohtajalle, palveluPöytäkirjan tarkastajat:
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esimiehelle sekä talous- ja kiinteistösihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

13
157 §
PUIDEN KAATAMINEN KIRKONMÄEN HAUTAUSMAAN F-ALUEELTA, LIITTEET 6 JA 6 A
valmistelija: talousjohtaja
F-alue on viimeinen kokonainen Kirkonmäen hautausmaalla hautauksiin
käyttöönotettu alue. Kyseisellä alueella on runsaasti istutettuja puita, erityisesti
seuraavaksi käyttöönotettavalla hautarivillä 4. Puiden sijoittuminen on esitelty
liitteen mukaisissa kuvissa.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto päättää vähentää alueen puustoa, koska
alue on viimeinen kokonainen arkkuhautauksiin soveltuva alue Kirkonmäen
hautausmaalla.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla

Pöytäkirjan tarkastajat:
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158 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNASTA: TILITYKSET TAPAHTUMISTA
Lähetystyön jk 18 §/2017: Seuraavat Kempeleen seurakunnan lähetystyön tuotot vuodelta 2017 ovat
tilittämättä:
1. Lähetyspäivän vap.eht.ruokamaksu 280,20
2. Kevään myyjäistuloja
138,00
3. päiväkerholaisten taimimyynti
123,45
4. Perhekerhon kahviraha
17,60
5. Hanna-piirin tuotto
234,70
YHTEENSÄ 793,95
Esitys (Minna Sorvala):
Kohdat 1–4, yhteensä 559,25 € tilitetään kokonaisuudessaan seurakunnan
nimikkokohteeseen (vammaisten lasten ja nuorten tukeminen Kambodzhassa
Suomen Lähetysseuran kautta).
Kohta 5, yhteensä 234,70 tilittään kokonaisuudessaan oriyankielinen toivoa
Naisille -työhön Medialehtys Sanansaattajat ry:n kautta.
Päätös: Esitys hyväksytty.
---KN 7.11.2017:

Esitys: kirkkoneuvosto päättää vuoden 2016 tilittämättömien tuottojen
tilityksestä lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti.
Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: tiedoksi taloustoimistoon

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

15
159 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNASTA: KAUNEIMPIEN JOULULAULUJEN 2017 TUOTTOJEN KOHTEET
Lähetystyön jk 19 §/2017
Esitys (Minna Sorvala): Johtokunta päättää, että tilaisuuksien tuotot tilitetään
Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen.
Päätös: esitys hyväksytty.
---KN 7.11.2017:

Esitys:
kirkkoneuvosto päättää johtokunnan esityksen mukaisesti.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: taloustoimistoon tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

16
160 §
MUUT ASIAT
Esitys (khra): Käsitellään mahdolliset muut asiat.
Päätös: muita asioita ei ollut.
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
161 §
ILMOITUSASIAT, LIITE 7
- Viranhaltijapäätökset 7.9. – 5.10.2017, liite 7
- johtokuntien pöytäkirjat 2/2017, (arkistoituina johtokuntien pöytäkirjojen
kohdalla päätearkistossa)
- diakoniatyön johtokunnasta: vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen oman
seurakunnan osuuden kohdentaminen Oulun ensi- ja turvakodille
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous: tiistaina 12.12.2017 klo 18 Toppeliuksessa
- kevään kokoukset, KN: 23.1. ; 20.2. ; 20.3 ; 17.4. ; 15.5.ja 19.6. sekä KV-kokous
24.5.
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:

____________ /____________

18
162 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 8
Loppuvirtenä laulettiin virsi 563, Ilta on tullut luojani.
Kokous päätettiin kellon ollessa 21.07.
Muutoksenhaku on liitteenä 8.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 9.11.2017

Taavi Jarva
§:t 148–155 ja 157–162

Marja Mustonen
§ 156

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

Heikki Mattila
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Pöytäkirjan tarkastajat:

____________ /____________

