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Vs. kirkkoherra luki 1. Kor. luvusta 12. Laulettiin virsi 484.

10 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
11 §
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Suoritetaan nimenhuuto, käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään
niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuuston päätös: pidettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin

valtuutettujen Pirkko Hintsala, Keijo Kaikkonen, Jarkko Kärkimaa, Pauli
Määttä, Jaakko Okkonen, Anni-Maija Siira ja Maija Tahkola esteet.
Hyväksyttiin Outi Huttusen osallistuminen valtuutettu Jaakko Okkosen
varajäsenenä, Kyösti Nuutisen osallistuminen valtuutettu Keijo
Kaikkosen varajäsenenä ja Suvi Silvolan osallistuminen valtuutettu
Jarkko Kärkimaan varajäsenenä kokoukseen.
12 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.5.2018–24.5.2018
Kokouskutsut valtuutetuille on lähetetty 17.5.2018
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
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13 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päättää, että
pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.5.–27.6.2018.
Kirkkovaltuuston päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Hanski ja Rita
Kumpulainen. Päätettiin, että pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti
nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.5.-27.6.2018.
14 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: todettiin pykälästä 19 puuttuvan esityksen, joka on
siis sama kuin kirkkoneuvoston esitys. Korjataan ko. kohtaan pykälää
käsiteltäessä. Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksellä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

4
15 §
JOHTOKUNTIEN KORVAAMINEN VASTUURYHMILLÄ 1.1.2019-/2. PÄÄTÖSKÄSITTELY
valmistelija: kirkkoherra
KN 45 §/2018:
Kempeleen seurakunnassa toimii tällä hetkellä neljä johtokuntaa: yleisen
seurakuntatyön, diakoniatyön, lähetystyön ja kasvatustyön johtokunnat.
Puheenjohtajana toimii kirkkovaltuutettu. Hänen lisäkseen johtokunnassa on
viisi jäsentä ja kirkkoneuvoston edustaja. Poikkeuksen muodostaa kasvatustyön
johtokunta, jossa on kahdeksan jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Johtokunta
käsittelee vuosittain omien työalojensa toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä
toimintakertomukset. Esittelijänä toimii työalan lähiesimies tai erityisalasta
vastaava työntekijä. Johtoryhmätyöskentelyä on leimannut turhautuminen sen
vaikutusmahdollisuuksiin. Johtoryhmien vastuiden lisääminen olemassa olevaan
hallintorakenteeseen ei kuitenkaan ole mahdollista. On selkeästi tarve löytää uusi
toimintamalli, jossa valtuutetut kokevat vaikutusmahdollisuuksien kasvavan.
Samalla on mahdollisuus byrokratian vähentämiseen ja joustavuuden
lisäämiseen.
Valtuustoseminaarissa 21.9.2017 kirkkovaltuutetut pohtivat johtokuntien
tulevaisuutta. Tulos oli selkeä: valtuutetut kaipasivat muutosta nykyiseen
johtokuntamalliin. Useissa seurakunnissa on juuri tämän takia luovuttu
johtokunnista ja perustettu niiden asemasta työryhmiä/vastuuryhmiä. Niiden
tehtävänkuvat poikkeavat hyvinkin suuresti toisistaan seurakuntien
toimintaympäristöstä riippuen. On tärkeää suunnitella Kempeleen
toimintaympäristöön sopiva malli, mikäli johtokunnat halutaan lakkauttaa.
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa käytyjen keskusteluiden,
tiimiesimiesten, työntekijäkokouksen sekä seurakunnan johtoryhmän
jatkotyöskentelyn pohjalta vastuuryhmämallia ja toimintaohjeita on työstetty
seuraavanlaiseen muotoon:
1. Vastuuryhmien tehtävänä on suunnitella ja arvioida vastuualueisiinsa
kuuluvaa toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Suunnittelun
kohteena ovat ennen kaikkea suuret kokonaisuudet. Vastuuryhmä voi
toteuttaa erilaisia vastuualueisiinsa kuuluvia projekteja. Vastuuryhmän
jäsenet voivat osallistua halunsa mukaan myös käytännön toteutukseen.
Vastuuryhmä voi tuoda ideoita valtuustoseminaarin käsiteltäväksi.
2. Vastuuryhmiä perustetaan kuusi: yleisen seurakuntatyön (YST),
kasvatuksen, diakonian, vapaaehtoisuuden, hautausmaiden ja
kiinteistöjen
vastuuryhmät.
Lähetystyö
sulautetaan
yleisen
seurakuntatyön vastuuryhmän yhteyteen.
3. Vastuuryhmät asettaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy
niiden toimintaohjeet. Vastuuryhmän toimikausi on valtuustokausi.
Toimikauden aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään
kirkkoneuvostossa.
4. Vastuuryhmään tulee neljä maallikkojäsentä + kirkkoneuvoston
edustaja, joka toimii samalla vastuuryhmän puheenjohtajana. Jäseniä
voidaan tarvittaessa valita myös kirkkovaltuuston ulkopuolelta. Jäsenen
tulee olla konfirmoitu Kempeleen seurakunnan jäsen, joka on
kiinnostunut asianomaisen vastuualueesta. Edellinen periaate on
keskeinen otettaessa huomioon kirkkolain 23 luvun 8 §, joka määrää
tasa-arvolain mukaisesti, että jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajistolla on luottamusasemansa puolesta
oikeus osallistua vastuuryhmien kokouksiin.
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5. Varajäseniä ei valita, sillä vastuuryhmät eivät ole päätösvaltaisia. Mikäli
jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, vastuuryhmä pyrkii
ensisijaisesti etsimään uuden kokousajan. Kokouksessa on aina oltava
paikalla puheenjohtaja, työntekijäedustus ja vähintään kolme
maallikkojäsentä.
6. Vastuuryhmän pysyvä työntekijäedustus koostuu esimiehistä, pois
lukien vapaaehtoisuuden vastuuryhmä, jossa mukana on yleisen
seurakuntatyön lähiesimiehen lisäksi vapaaehtoistyön koordinaattori.
Vastuualueiltaan runsaslukuisimmissa vastuuryhmissä on kaksi
esimiestä (YST, kasvatus), muissa yksi.
7. Ryhmät voivat kysyä vierailijoita yksittäisiin kokouksiin tai projektiluontoisesti useampaan kokoukseen. Kokouksesta tehdään muistio,
sihteerinä toimii työntekijä.
8. Vastuuryhmät kokoontuvat tarvittaessa, vähintään 2 krt/v. Lisäksi
vastuuryhmät osallistuvat kevätkaudella pidettävään valtuustoseminaariin.
9. Vastuuryhmätyöskentely oikeuttaa samankaltaiseen palkkio-käytäntöön
kuin johtokuntatyöskentely.
Aina valtuustokauden aluksi on syytä esitellä vastuuryhmien toimintaa jo ennen
järjestäytymiskokousta. Valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana
vastuuryhmät järjestävät itse omia täsmäkoulutuksiaan, jotta vastuuryhmien
jäsenet pääsevät tutustumaan työalojen toimintaan. Vastuuryhmien
puheenjohtajille järjestetään strategia- ja puheenjohtajakoulutusta.
Esitys (kirkkoherra): Uusi vastuuryhmämalli viedään kirkkovaltuuston
seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi.
Keskustelun aikana esitettiin muutamia muutoksia yllä olevaan vastuuryhmämalliin ja toimintaohjeisiin (kohtiin 4 ja 5 sekä 8 sekä kohtien jälkeiseen
tekstiosaan), jotka lopulta esitettiin hyväksyttäväksi seuraavasti:
1. Vastuuryhmien tehtävänä on suunnitella ja arvioida vastuualueisiinsa
kuuluvaa toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Suunnittelun
kohteena ovat ennen kaikkea suuret kokonaisuudet. Vastuuryhmä voi
toteuttaa erilaisia vastuualueisiinsa kuuluvia projekteja. Vastuuryhmän
jäsenet voivat osallistua halunsa mukaan myös käytännön toteutukseen.
Vastuuryhmä voi tuoda ideoita valtuustoseminaarin käsiteltäväksi.
2. Vastuuryhmiä perustetaan kuusi: yleisen seurakuntatyön (YST),
kasvatuksen, diakonian, vapaaehtoisuuden, hautausmaiden ja
kiinteistöjen
vastuuryhmät.
Lähetystyö
sulautetaan
yleisen
seurakuntatyön vastuuryhmän yhteyteen.
3. Vastuuryhmät asettaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy
niiden toimintaohjeet. Vastuuryhmän toimikausi on valtuustokausi.
Toimikauden aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään
kirkkoneuvostossa.
4. Vastuuryhmään tulee neljä luottamushenkilöä + kirkkoneuvoston
edustaja, joka toimii samalla vastuuryhmän puheenjohtajana. Jäseniä
voidaan tarvittaessa valita myös kirkkovaltuuston ulkopuolelta. Jäsenen
tulee olla konfirmoitu Kempeleen seurakunnan jäsen, joka on
kiinnostunut asianomaisen vastuualueesta. Edellinen periaate on
keskeinen otettaessa huomioon kirkkolain 23 luvun 8 §, joka määrää
tasa-arvolain mukaisesti, että jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
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5.

6.

7.

8.
9.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajistolla on luottamusasemansa puolesta
oikeus osallistua vastuuryhmien kokouksiin.
Varajäseniä ei valita, sillä vastuuryhmät eivät ole päätösvaltaisia. Mikäli
jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, vastuuryhmä pyrkii
ensisijaisesti etsimään uuden kokousajan. Kokouksessa on aina oltava
paikalla puheenjohtaja, työntekijäedustus ja vähintään kolme
luottamushenkilöä.
Vastuuryhmän pysyvä työntekijäedustus koostuu esimiehistä, pois
lukien vapaaehtoisuuden vastuuryhmä, jossa mukana on yleisen
seurakuntatyön lähiesimiehen lisäksi vapaaehtoistyön koordinaattori.
Vastuualueiltaan runsaslukuisimmissa vastuuryhmissä on kaksi
esimiestä (YST, kasvatus), muissa yksi.
Ryhmät voivat kysyä vierailijoita yksittäisiin kokouksiin tai projektiluontoisesti useampaan kokoukseen. Kokouksesta tehdään muistio,
sihteerinä toimii työntekijä.
Vastuuryhmät kokoontuvat tarvittaessa, vähintään 2 krt/v. Lisäksi
vastuuryhmät osallistuvat valtuustoseminaareihin.
Vastuuryhmätyöskentely oikeuttaa samankaltaiseen palkkio-käytäntöön
kuin johtokuntatyöskentely.

Aina valtuustokauden aluksi esitellään vastuuryhmien toimintaa jo ennen
järjestäytymiskokousta. Valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana
vastuuryhmät järjestävät itse omia täsmäkoulutuksiaan, jotta vastuuryhmien
jäsenet pääsevät tutustumaan työalojen toimintaan. Vastuuryhmien
puheenjohtajille järjestetään strategia- ja puheenjohtajakoulutusta.

Päätös: hyväksyttiin tehdyillä muutoksilla.

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 24.5. esityslistalle.
-----KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy johtokuntien korvaamisen vastuuryhmillä 1.1.2019 alkaen siten, että
vastuuryhmämalli ja toimintaohjeet ovat seuraavanlaiset:
1. Vastuuryhmien tehtävänä on suunnitella ja arvioida vastuualueisiinsa
kuuluvaa toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Suunnittelun
kohteena ovat ennen kaikkea suuret kokonaisuudet. Vastuuryhmä voi
toteuttaa erilaisia vastuualueisiinsa kuuluvia projekteja. Vastuuryhmän
jäsenet voivat osallistua halunsa mukaan myös käytännön toteutukseen.
Vastuuryhmä voi tuoda ideoita valtuustoseminaarin käsiteltäväksi.
2. Vastuuryhmiä perustetaan kuusi: yleisen seurakuntatyön (YST),
kasvatuksen, diakonian, vapaaehtoisuuden, hautausmaiden ja
kiinteistöjen
vastuuryhmät.
Lähetystyö
sulautetaan
yleisen
seurakuntatyön vastuuryhmän yhteyteen.
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3. Vastuuryhmät asettaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy
niiden toimintaohjeet. Vastuuryhmän toimikausi on valtuustokausi.
Toimikauden aikana tapahtuvat henkilövaihdokset päätetään
kirkkoneuvostossa.
4. Vastuuryhmään tulee neljä luottamushenkilöä + kirkkoneuvoston
edustaja, joka toimii samalla vastuuryhmän puheenjohtajana. Jäseniä
voidaan tarvittaessa valita myös kirkkovaltuuston ulkopuolelta. Jäsenen
tulee olla konfirmoitu Kempeleen seurakunnan jäsen, joka on
kiinnostunut asianomaisen vastuualueesta. Edellinen periaate on
keskeinen otettaessa huomioon kirkkolain 23 luvun 8 §, joka määrää
tasa-arvolain mukaisesti, että jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajistolla on luottamusasemansa puolesta
oikeus osallistua vastuuryhmien kokouksiin.
5. Varajäseniä ei valita, sillä vastuuryhmät eivät ole päätösvaltaisia. Mikäli
jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, vastuuryhmä pyrkii
ensisijaisesti etsimään uuden kokousajan. Kokouksessa on aina oltava
paikalla puheenjohtaja, työntekijäedustus ja vähintään kolme
luottamushenkilöä.
6. Vastuuryhmän pysyvä työntekijäedustus koostuu esimiehistä, pois
lukien vapaaehtoisuuden vastuuryhmä, jossa mukana on yleisen
seurakuntatyön lähiesimiehen lisäksi vapaaehtoistyön koordinaattori.
Vastuualueiltaan runsaslukuisimmissa vastuuryhmissä on kaksi
esimiestä (YST, kasvatus), muissa yksi.
7. Ryhmät voivat kysyä vierailijoita yksittäisiin kokouksiin tai projektiluontoisesti useampaan kokoukseen. Kokouksesta tehdään muistio,
sihteerinä toimii työntekijä.
8. Vastuuryhmät kokoontuvat tarvittaessa, vähintään 2 krt/v. Lisäksi
vastuuryhmät osallistuvat valtuustoseminaareihin.
9. Vastuuryhmätyöskentely oikeuttaa samankaltaiseen palkkio-käytäntöön
kuin johtokuntatyöskentely.
Aina valtuustokauden aluksi esitellään vastuuryhmien toimintaa jo ennen
järjestäytymiskokousta. Valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana
vastuuryhmät järjestävät itse omia täsmäkoulutuksiaan, jotta vastuuryhmien
jäsenet pääsevät tutustumaan työalojen toimintaan. Vastuuryhmien
puheenjohtajille järjestetään strategia- ja puheenjohtajakoulutusta.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: kirkkoherralla, yleinen tiedotus asiasta, uuden mallin
käyttöönotto 1.1.2019
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16 §
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS, LIITE 2
valmistelija: talousjohtaja
KN 46 §/2018:
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 2017 kirjanpidon tekniset tarkastukset
9.1.2018 ja 9.2.2018. Tasekirja-aineiston ja hallinnon tarkastus on suoritettu
1.3.2018.
Kirkkoneuvoston tilinpäätöskokouksen jälkeen allekirjoitettu tasekirja
tilinpäätöstietoineen annetaan tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen
antamista varten. Tähän liittyvä tarkastuspäivä on 5.4.2018. Tässä
tarkastuspäivässä ovat mukana myös kirkkovaltuuston puheenjohtajat Kaisu
Juvani ja Pauli Määttä sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajat Kimmo Helomaa ja
Tuula Rauma.
Tilinpäätöksen toiminnallisen osan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle
esittelee kirkkoherra ja taloudellisen osan talousjohtaja.
Seurakunnan verotulot ja valtionrahoitusosuudet vuonna 2017 olivat yhteensä
3 542 845 € (vuonna 2016: 3 564 487 €), vähennystä vuoteen 2016 verrattuna
21 642 €. Talousarviossa verotulo- ja valtionrahoitusosuudeksi oli arvioitu 3 509
334 €. Kirkollisverotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 17 994 € eli
0,6 %.
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 kuluvan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä
kuudelta edelliseltä vuodelta.
Vuoden 2017 kirkollisveron jako-osuutta nostettiin joulukuussa takautuvasti
koko vuoden osalta 2,88 %:sta 2,98 %:iin. Vuoden 2016 vastaava jako-osuus oli
2,97 %, vuonna 2015 3,04 % ja vuonna 2014 3,25 %.
Kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat yhteensä 0,6 % vuonna 2017.
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi
ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Rahoituksella
rahoitetaan
seurakuntien
lakimääräisiä
tehtäviä;
hautaustointa,
väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu
määrä oli 114 miljoonaa euroa, joka tilitettiin Kirkon keskusrahastolle
(Kirkkohallitus). Kirkkohallitus käytti summasta kaksi miljoonaa euroa Kirjurin
kehittämiseen ja jakoi viisi miljoonaa euroa seurakunnille rakennus-avustuksina.
Loppuosa 107 miljoonaa euroa tilitettiin seurakunnille seura-kuntataloutta
vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Tilitykset tapahtuivat
kuukausittain.
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Yhteisövero-osuuden muuttuessa valtionrahoitusosuudeksi seurakuntien
maksamat verotuskustannukset alenivat yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla.
Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laski 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.
Kempeleen seurakunnan osuus valtionrahoituksesta vuonna 2017 oli 332 779 €
(vuonna 2016: 330 264 €).
Aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveron tilitysosuuksia tarkistettiin
vielä vuoden 2017 aikana.
Verohallinnolle takaisin maksettavaa osuutta
kertyi seurakunnallemme yhteensä 808 €.
Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi yhteensä 211 704 €, lisäystä vuoteen 2016
verrattuna 1,1 %. Talousarviossa toimintatuottojen määräksi oli arvioitu 169 884
€, eroa toteutumaan 41 820 €.
Toimintakulujen määrä oli 2 962 410 €, vähennystä vuoteen 2016 verrattuna 3,9
%. Talousarviossa toimintakulujen määräksi oli arvioitu 2 955 225 €, eroa
toteutumaan 7 185 €.
Käyttötalouden toimintakate tilinpäätöksessä oli – 2 750 706 € (v. 2016: -2 873
034 €) ja vuosikate 434 742 € (v. 2016: 320 880 €).
Suunnitelman mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä, 352 927 €
(v. 2016 poistojen määrä oli 376 029 €). Vuosikatteen osuus poistoista oli 123,2
% (v. 2016: 85,3 %).
Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta osoittaa
ylijäämää 81 815,28 €. Talousarviossa ylijäämäksi oli arvioitu 4 535 €, eroa
toteutumaan 77 280 €. Ylijäämään vaikuttivat erityisesti eri työalojen toteutuneet
määrärahatarpeet suhteessa talousarvioon määriteltyihin määrä-rahatarpeisiin:





hallinto
toiminta
hautaustoimi
kiinteistötoimi
eri työalat yht.



toteuma

- 4 198 €
-45 476 €
-20 243 €
+35 282 €
–34 635 € pienempi määrärahatarve kuin
talousarviossa oli varauduttu
ja verotulot ja valtionrahoitusosuus suhteessa talousarvioon:
+33 511 €

Eroa talousarvion ja tilinpäätöksen välillä edellä lueteltujen osalta 68 146 €.
Vuonna 2017 investointeihin käytettiin yhteensä 663 764 €. Tässä summasta 19
220 € käytettiin Pyhän Kolminaisuuden kirkon rakennusautomaatio-järjestelmän
uudistamiseen ja 25 233 € Kokkokankaan seurakuntakeskuksen
välikattorakenteiden korjaamiseen. Lisäksi nykyaikaistettiin työntekijöiden
työpisteiden toimistokalusteita, hankittiin laadukas ilmanpuhdistin, uudistettiin
kokoustilojen projektoreita sekä keittiölaitteita ja lasten leikkialuevälineitä.
Näihin liittyvät hankintakustannukset olivat yhteensä 12 689 €.
Kirkonmäen hankkeiden tämän vuoden hankesuunnitelmavaiheen kustannukset
olivat yhteensä 606 622 €. Hankkeen korjaustöiden pääpaino oli Vanhan kirkon
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hirsikorjauksissa, julkisivulautaverhoilujen uusimisessa,
lisäämisessä sekä vanhojen sähköjärjestelmien uusimisessa.

palosuojauksen

Seurakunnalla käytössä ollut 1 000 000 €:n käyttötililimiitti maksettiin pois.
Seurakunnan investointeja varten otettiin 3 000 000 €:n laina, josta vuoden
aikana nostettiin 1 500 000 €.
Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä vuoden lopussa oli 51 pv.
Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa
seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla
tilinpäätöspäivänä. Yleistä ohjetta siitä, kuinka monen päivän maksut pitäisi
voida kattaa rahoitusarvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla, ei voida antaa.
Eräs tapa arvioida asiaa on esim. se, että rahoitusarvopapereilla, rahoilla ja
pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan kassasta maksut ainakin
seuraavien verotulojen saamiseen saakka.
Seurakunnan omavaraisuusaste, joka mittaa seurakunnan vakavaraisuutta,
alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä oli
80,9 %. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän
suuri.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 9,08 € ylijäämää ja taseen loppusumma
on 28 935 €. Vuoden 2017 kesäkauden aikana hoitohautojen hoito suoritettiin
kokonaisuudessaan ulkoistettuna ostopalveluna.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilin-päätöksen
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 2017 KJ 15:5 mukaisesti ja jättää
sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.
2. esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
 siirretään seurakunnan vuoden 2017 tilikauden ylijäämä
81 815,28 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämä osoittaa ylijäämää
2 417 047,12 €.
3. esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
 siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 9,08 €
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
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edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää
4 089,12 €.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan.
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 24.5. esityslistalle.
----KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1.

seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
 siirretään seurakunnan vuoden 2017 tilikauden ylijäämä
81 815,28 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämä osoittaa ylijäämää
2 417 047,12 €.

2.

hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
 siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 9,08 €
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen
edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää
4 089,12 €.

Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: Toimintakertomus- ja tasekirjaset lähetetään kunnan
pääkirjastoon ja viedään seurakunnan nettisivuille.
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17 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 3
valmistelija: talousjohtaja
KN 72 §/2018:
Seurakunnan tilintarkastaja on 5.4.2018 antanut tilintarkastuskertomuksen
seurakunnan vuoden 2017 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. – 31.12.2017.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.–31.12.2017.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan
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 24.5. esityslistalle
---KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.–31.12.2017.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano:
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18 §
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
valmistelija: hallintosihteeri
KN 61 §/2018:
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun
3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka
vaan vaalilautakunta määrää ennakko-äänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen,
vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä
seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia
näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän
vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on
suositeltavaa.
Seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan
asettaa
kirkkovaltuusto
tai
seurakuntaneuvosto.
Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa
edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan
kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan
voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto
1) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään viisi
varsinaista jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä.
2) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
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 24.5. esityslistalle.
---KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään viisi
varsinaista jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä;
2) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan
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Kirkkovaltuuston päätös:
1) kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt varsinaisiksi
jäseniksi:
Meriläinen Salme
Kähkölä Oiva
Voutilainen Mirja
Hintsala Kyösti
Tähti Leena
sekä heille numerojärjestyksessä kutsuttaviksi varajäseniksi:
1.
2.
3.
4.
5.

Juopperi Raija
Kukkurainen Hannu
Laitinen Reino
Hintsala Pirkko
Erkkilä Juha

2) Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkovaltuusto nimesi Salme
Meriläisen.

Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: oteptk:t lähetetään valituille henkilöille
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19§
SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN
valmistelija: hallintosihteeri
KN 92 §/2018:
Kirkon vaalijärjestyksen mukaan (KVJ 2:3) seurakuntavaalien vaalitoimitus
alkaa marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen,
kuitenkin viimeistään kello 11 ja päätetään samana päivänä kello 20.
Kirkon vaalijärjestyksen mukaan (2:22) vaalilautakunta määrää ennakkoäänestys- ja äänestyspaikat ja kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
äänestysalueisiin jakaantumisen ja äänestysalueisiin jakautuneen seurakunnan
äänestyspaikat, mutta jos seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin,
seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka
(kirkkolaki 23:19 ). ”Seurakunnan jakautuessa äänestysalueisiin seurakunta
laatii jokaisesta äänioikeutettujen luetteloon otetusta ilmoituskortin, jossa ovat:
1) tiedot äänioikeutetun nimestä ja äänestysalueesta sekä äänestyspaikasta
vaalipäivänä ja sen osoitteesta;
2) äänioikeutetun vakituinen osoite, joka on jäsentietojärjestelmässä 6 §:ssä
määrättynä päivänä;
3) tieto siitä, missä vaaleissa ilmoituskortin vastaanottajalla on äänioikeus;
4) tiedot vaalipäivästä ja ennakkoäänestyksen ajankohdasta;
5) kortin lähettäjäksi merkityn vaalilautakunnan yhteystiedot;
6) tiedot jäsentietojärjestelmästä, johon kortissa olevat tiedot perustuvat;
7) ohjeet kortin käyttämisestä ja menettelystä äänestettäessä.
Ilmoituskortti laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää lähetekirjeenä muussa
ennakkoäänestyksessä kuin kotiäänestyksessä. ” (KVJ 2:11)
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto suhtautui myönteisesti massapostitettavien ilmoituskorttien käyttämiseen kokouksessaan 17.4.2018. Ja vaikka
seurakunta ei jakaudukaan äänestysalueisiin, on kirkkovaltuuston syytä määrätä
vaalipäivän äänestyspaikka ilmoituskorttia varten.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se määrää
18.11.2018 toimitettavissa seurakuntavaaleissa äänestyspaikaksi Kempeleen
Pyhän Kolminaisuuden kirkon.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
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 24.5. esityslistalle.
---KV 24.5.2018

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
määrää 18.11.2018 toimitettavissa seurakuntavaaleissa äänestyspaikaksi
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkon.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: vaalilautakunnalle tiedoksi
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20 §
SEINÄJOKI-OULU -RADAN RATATOIMITUS/SEURAKUNNAN KORVAUSARVIOIDEN JA VAATIMUKSEN KÄSITTELY, LIITTEET 4-4C
valmistelija: talousjohtaja
KN 89 §/2018:
Valtioneuvosto on 15.5.2008 myöntänyt Ratahallintokeskukselle lunastusluvan
omistusoikeuksin Seinäjoki – Oulu -radan palvelutason parantamishankkeen
ensimmäisen vaiheen rakentamiseen tarvittaviin maa-alueisiin. Seurakuntaa
koskeva 935 m ² suuruinen lunastusalue kiinteistöstä 244–401-31-94 Kullio on
esitetty liitteessä.
Seurakunta on valtuuttanut Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n
valmistelemaan seurakunnan puolesta korvausarvioita ja -vaatimusta koskevat
asiat sekä toimimaan seurakunnan asiamiehenä asiaan liittyvissä käsittelyissä.
Toimeksiantosopimukseen kuuluvat seuraavat tehtävät:
1) korvausarvioiden laadinnassa tarvittavien asiakirjojen hankkiminen;
2) menetysten tilakohtainen arvioiminen maastossa;
3) tilakohtaisten
korvausarvioiden
ja
-vaatimusten
laatiminen
perusteluineen, sekä vaatimusten toimittaminen toimitusmiehille;
4) korvauspäätöstä koskevien tietojen toimittaminen seurakunnalle.
Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n laatimat korvausarviot ja -vaatimus
saadaan kirkkoneuvoston 15.5 olevaan kokoukseen mennessä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n laatimat korvausarviot ja vaatimuksen ja päättää korvausvaatimuksen hyväksymisestä;
2) antaa ratatoimituksen vaihetilanteen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
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: kohdan 2) osalta viedään kirkkovaltuuston kokouksen 24.5.2018
esityslistalle
---KV 24.5.2018

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto antaa ratatoimituksen vaihetilanteen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: annettiin 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:
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21 §
VALTUUTETTU JOHANNA SANKILAMMEN VALTUUSTOALOITE: KOKOUSPALKKION
LAHJOITTAMINEN
valmistelija: kirkkoherra
KN 60 §/2018:
Valtuutettu Johanna Sankilammen vuoden 2017 joulukuisessa kirkkovaltuustossa tekemä valtuustoaloite liittyen luottamushenkilöiden
kokouspalkkioiden maksamiseen otettiin valmisteltavaksi kirkkoneuvoston
kokouksessa 2/2018. Valmistelu annettiin kirkkoherralle.
Valtuustoaloitteessaan Sankilampi pyysi selvittämään mahdollisuuksia
valtuutettujen lahjoittaa kokouspalkkionsa esim. seurakunnan omalle
diakoniatyölle.
Esitys (khra): Koska aloitteen mukaista palkkion luovutusta ei voida
verotusteknisistä syistä toteuttaa ehdotetulla tavalla, kirkkoneuvosto ehdottaa,
että palkkion maksaminen jatkuu entisellä tavalla. On hyvä kuitenkin tähdentää
muun muassa jokaisen valtuustokauden aluksi valtuutetuille sitä
mahdollisuutta, että luottamustoimesta saadun palkkion voi ohjata itse
haluamaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Samalla kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että Johanna Sankilammen aloite merkitään näin
loppuunsaatetuksi.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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.
---KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): Koska aloitteen mukaista palkkion luovutusta ei voida
verotusteknisistä syistä toteuttaa ehdotetulla tavalla, kirkkoneuvosto ehdottaa,
että palkkion maksaminen jatkuu entisellä tavalla. On hyvä kuitenkin tähdentää
muun muassa jokaisen valtuustokauden aluksi valtuutetuille sitä mahdollisuutta,
että luottamustoimesta saadun palkkion voi ohjata itse haluamaansa
hyväntekeväisyyskohteeseen.
Samalla
kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle, että Johanna Sankilammen aloite merkitään näin
loppuunsaatetuksi.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: oteptk lähetetään Johanna Sankilammelle ja aloite listataan
vuoden 2018 toimintakertomukseen aloitteisiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

19
22 §
TALOUSSÄÄNTÖ, LIITTEET 5-5A
valmistelija: talousjohtaja
KN 90 §/2018:
Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa
ja taloutta ohjaavat perussäännöt.
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja
tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja
määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15
luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta,
tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta,
metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä
määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.
Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa,
kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on 26.1.2017 hyväksynyt uudet
seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin
ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet
muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Seurakunnan voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa
29.9.2011.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
esittää
uuden
taloussäännön
kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi. Uusi taloussääntö tulee voimaan 1.7.2018 ja korvaa 29.9.2011
hyväksytyn taloussäännön.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
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 24.5.2018 esityslistalle
---KV 24.5.2018

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
uuden taloussäännön. Uusi taloussääntö tulee voimaan 1.7.2018 ja korvaa
29.9.2011 hyväksytyn taloussäännön.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: uusi taloussääntö astuu voimaan
voimassaolleen taloussäännön.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

1.7.2018

ja

korvaa

20
23 §
KIRKOLLISVERON TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019

KN 73 §/2018:

valmistelija: talousjohtaja
Kirkkolain 15:2 mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
tuloveroprosentti säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2019.
Päätös (kirkkoneuvosto): 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 24.5. esityslistalle

---KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
seurakunnan tuloveroprosentti säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2019.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: hallintosihteeri ilmoittaa veroprosentin verohallinnolle orsiilmoituksella marraskuun puoleenväliin mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

21
24 §
VANHAN KIRKON, KELLOTAPULIN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN KUNNOSTUSHANKKEEN
VAIHE- JA AIKATAULUSELVITYKSEN ANTAMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE
valmistelija: talousjohtaja
KN 94 §/2018:

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto antaa hanketta koskevan vaihe- ja aikatauluselvityksen
kirkkovaltuustolle tiedoksi 24.5.2018 kokouksen yhteydessä. Vaihe- ja
aikataulutilanteen kirkkovaltuuston kokouksessa esittelee hankevastaava Anneli
Salo.
Päätös:
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 24.5. esityslistalle.

---KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): hanketta koskeva vaihe- ja aikatauluselvitys annetaan
kirkkovaltuustolle tiedoksi 24.5.2018 kokouksen yhteydessä. Vaihe- ja
aikataulutilanteen kirkkovaltuuston kokouksessa esittelee hankevastaava Anneli
Salo.
Kirkkovaltuuston päätös: annettiin 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:
_________ /_________

22
25 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNASTA: SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUKSEN
PÄIVITTÄMINEN
KN 95 §/2018:
Lähetystyön jk 7 §/2017:

Seurakunnan nimikkokohteen Taiwanin Hsin Yin radiotyökeskuksen tukeminen
päättyi 31.12.2016. Lähetysseura on esittänyt uudeksi kohteeksi yhtä
seuraavista: SAT 7 – tuomassa rauhaa ja toivoa Lähi-itään, Taiwanin kristillisen
elämän vahvistaminen tai paperittomien maahanmuuttajien oikeudellinen ja
henkinen vahvistaminen Taiwanilla. Palvelusopimuksen tukisumma on 6000
€/vuosi.
Esitys (Minna Sorvala): Taiwanin radiotyökeskuksen tukemisen päätyttyä
johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen päivittämistä siten, että uusi nimikkokohde on SAT 7 – tuomassa
rauhaa ja toivoa Lähi-itään.
Päätös: esitys hyväksytty.

---KN 6.4.2017

Esitys (khra): lähetystyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Taiwanin
radiotyökeskuksen tukemisen päätyttyä Suomen lähetysseuran
palvelusopimusta päivitetään siten, että uusi nimikkokohde on SAT 7 –
tuomassa rauhaa ja toivoa Lähi-itään.
Kirkkoneuvoston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

----KN 15.5.2018 Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
Taiwanin radiotyökeskuksen tukemisen päätyttyä Suomen Lähetysseuran
palvelusopimusta päivitetään siten, että uusi nimikkokohde on SAT 7 –
tuomassa rauhaa ja toivoa Lähi-itään.
Kirkkoneuvoston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
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 24.5. esityslistalle
---KV 24.5.2018

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Taiwanin radiotyökeskuksen tukemisen päätyttyä Suomen Lähetysseuran
palvelusopimusta päivitetään siten, että uusi nimikkokohde on SAT 7 –
tuomassa rauhaa ja toivoa Lähi-itään.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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Toimeenpano: päivitetty sopimus allekirjoitetaan talousjohtajan ja
kirkkoherran toimesta

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

24
26 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNASTA: SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUS
valmistelija: hallintosihteeri
KN 96 §/2018:
Lähetystyön jk 6 §/2018:
Seurakunnalla on palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa, johon yhtenä
osana kuuluu Pia ja Mikko Pyhtilän työn tukeminen Tansaniassa. Tuen
tavoitesumma on molempien osalta 8000 €, eli 16 000 € vuodessa.
Suomen Lähetysseura on ilmoittanut, että Pia ja Mikko Pyhtilän joulukuussa
2018 päättyväksi suunniteltua työkautta lyhennetään 5 kuukaudella siten, että
työkausi päättyy heinäkuussa 2018. He palaavat kotimaahan ja sen myötä
palvelusopimus tulee näiltä osin päivittää.
Suomen Lähetysseura esittää jotakin seuraavista vaihtoehtoista Pyhtilöiden
sopimuksen tilalle:
1) Evankeliumia saarille -hanke ja lastensuojeluhanke Tansaniassa. Pyhtilät
ovat työskennelleet näissä hankkeissa.
2) Emma Holmströmin työ Kambodzhassa. (Liite 2)
Emma on sosiaaliantropologi ja työskentelee neuvonantajana
Kambodzhassa Lähetysseuran kumppanijärjestön International Cooperation
Cambodia (ICC) palveluksessa. Identity Based Community Development
and Education (iBCDE) ohjelma toimii Kambodzhan alkuperäiskansojen
parissa.
3) Aaro Rytkösen työ Omanissa (elokuusta 2018 alkaen). (Liite 3)
Aaro toimii Al Amana -keskuksen toiminnanjohtajana Amerikan
reformoidun kirkon (RCA GM) työyhteydessä. Al Amana – keskus
keskittyy uskontojenväliseen dialogiin ja erityisesti kristittyjen ja
muslimeiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen. Työn
tarkoituksena on edistää uskontojen keskinäistä ja rauhanomaista
rinnakkaiseloa Omanissa, Lähi-idässä ja koko maailmassa.
4) Leila ja Kari Pentikäisen työ Etiopiassa.(Liite 4)
Leila on sairaanhoitaja ja päivähoitaja ja toimii Etiopian työalueen
kummilapsityön koordinaattorina. Kummilapsivaroin tuetaan aids-orpojen
kummilasten
sijoitusperheitä
ja
lasten
koulunkäyntiä
sekä
vaikeavammaisten lasten ryhmiä ja toimintakeskuksia.
Kari on pappi ja hänen tehtävänään on toimia Etiopian työalueen kirkollisen
työn koordinaattorina. Työ sisältää matkustelua eri puolille Etiopiaa, sinne
missä Suomen Lähetysseuralla on kirkollisen työn hankkeita.
Asemapaikka on Addis Abeba.
Esitys (Minna Sorvala):
Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Suomen Lähetysseuran
palvelusopimusta päivitetään siten, että Pia ja Mikko Pyhtilän työtä tuetaan
heinäkuun 2018 loppuun ja elokuun alusta 2018 lähtien Pyhtilöiden työn tilalle
tulee Leila ja Kari Pentikäisen työn tukeminen Etiopiassa, tavoitesummat
molemmille 8000€, eli yhteensä 16000€/vuosi. Muiden kohteiden osalta
sopimus säilytetään ennallaan.
Perustelut:

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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- Nimikkokohde – nimikkolähetti:
Seurakunnalla on useita nimikkokohteita, joissa ei ole nimettyä työntekijää.
Nimikkolähettien kautta työ saa kasvot ja tulee seurakunnalle
konkreettisemmaksi.
Nimikkovierailut
ovat
säännöllisempiä
kuin
kohdesopimuksissa. Tämä on tärkeä näkökulma seurakuntalaisten
sitoutumisessa lähetystyön tukemiseen.
- Kambodzha – Oman – Etiopia:
Kun tarkastellaan seurakunnan nimikkosopimusten kokonaisuutta, voidaan
todeta, että tukemme ohjautuu laajasti eri puolille maailmaa: Boliviaan, Lähiitään, Kambodzhaan, Intiaan ja Etu-Aasiaan. Pyhtilöiden tuen päättyessä
seurakunnalla ei kuitenkaan ole enää kohdetta Afrikassa, mutta esimerkiksi
Lähi-idässä ja Aasiassa on jo kohteita, joita tuemme.
Päätös: Viedään kirkkoneuvoston esityslistalle
----KN 20.3.2018:

Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää päivittää Suomen Lähetysseuran
palvelusopimusta siten, että Pia ja Mikko Pyhtilän työtä tuetaan heinäkuun 2018
loppuun ja elokuun alusta 2018 lähtien Pyhtilöiden työn tilalle tulee Leila ja Kari
Pentikäisen työn tukeminen Etiopiassa, tavoitesummat molemmille 8000€, eli
yhteensä 16000€/vuosi. Muiden kohteiden osalta sopimus säilytetään ennallaan.
Perustelut: kirjattu johtokunnan esityksen jälkeen.
Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----KN 15.5.2018:

Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päivittää
Suomen Lähetysseuran palvelusopimusta siten, että Pia ja Mikko Pyhtilän työtä
tuetaan heinäkuun 2018 loppuun ja elokuun alusta 2018 lähtien Pyhtilöiden työn
tilalle tulee Leila ja Kari Pentikäisen työn tukeminen Etiopiassa, tavoitesummat
molemmille 8000 €, eli yhteensä 16 000 €. Muiden kohteiden osalta sopimus
säilytetään ennallaan.
Kirkkoneuvoston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.
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 24.5. esityslistalle

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________
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---KV 24.5.2018:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
päivittää Suomen Lähetysseuran palvelusopimusta siten, että Pia ja Mikko
Pyhtilän työtä tuetaan heinäkuun 2018 loppuun ja elokuun alusta 2018 lähtien
Pyhtilöiden työn tilalle tulee Leila ja Kari Pentikäisen työn tukeminen
Etiopiassa, tavoitesummat molemmille 8000 €, eli yhteensä 16 000 €. Muiden
kohteiden osalta sopimus säilytetään ennallaan.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen
Toimeenpano: päivitetty sopimus allekirjoitetaan talousjohtajan ja
kirkkoherran toimesta

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

27
27 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET, LIITTEET 6-6 C
Tiedoksi annetaan:
1. Seuraava
kirkkovaltuuston
kokous
seurakuntakeskuksessa to 13.12.2018

pidetään

Kokkokankaan

2. kirkkohallituksen täysistunto, otepöytäkirja: rakennusavustusten jako
2018, liite 6
3. Toteutumaraportit 1-3/2018, liite 6 A
4. Kempeleen seurakunnan ympäristödiplomi 2018–2022, liite 6 B
5. Lämmin kiitos, liite 6 C

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:
_________ /_________

28
28 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 7
Loppuvirtenä laulettiin virsi 555.
Kokous päätettiin kellon ollessa 20.11.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 7.

Kaisu Juvani
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hvyäksytty 25.5.2018

Pia Hanski

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ /_________

Rita Kumpulainen

