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ALKUHARTAUS
Laulettiin virrestä 462:1-2. Vs. Kirkkoherra luki efesolaiskirjeen ensimmäisestä
luvusta.
79 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
80 §
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 9.5.2018 kirkkoneuvoston
jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
81 §
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.
82 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.5.–1.6..2018
kello 9:00–15:00 (1.6. alkaen 10.00–15.00)
Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisu Tauriainen ja Kari Ylisirniö.
Pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 18.5.–
1.6.2018.
83 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.
Kokoukseen tuotiin kaksi lisäasiaa lähetystyön johtokunnasta koskien Suomen
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Lähetysseuran palvelusopimuksen päivittämistä. Pykälät vaativat uudelleen
käsittelyn, ja ne päätettiin ottaa viimeisiksi pykäliksi ennen Muita asioita, eli
pykäliksi 95 § ja 96 §.
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksillä.
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84 §
KIRKONSEUDUN ASUINALUEEN LAAJENNUS, LIITE 2
valmistelija: talousjohtaja
Kempeleen kunnassa on valmisteilla asemakaavan muutos Kirkonseudun
alueelle. Muutos koskee Kempeleen asemakaavan korttelia 9010 ja siihen
liittyviä katu-, viher- ja maatalousalueita. Asemakaavan laajennus sijoittuu
kiinteistön 244–401-217-16 alueelle.
Suunnittelu koskee Piriläntien länsipuolella viljelyksessä olevaa peltoaluetta,
Kirkonkylän yhtenäiskoulun aluetta sekä sen lähiympäristöä:

Kunnan tavoitteena on, että asemakaavan valmistuessa uudella asuinalueella on
monipuolinen tonttitarjonta: omakotitontteja sekä yhtiömuotoista asumista
erillispientaloista rivi- ja luhtitaloihin. Noin 24 ha suuruiselle suunnittelualueelle
arvioidaan sijoittuvan noin 450 asukasta.
Kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti
arvokas kirkkoympäristömme.
Tässä kirkkoneuvoston kokouksessa kunnan edustaja esittelee kyseisen
asemakaavahankkeen valmistelun tämän hetkisen sisällön.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee asemakaavan muutos- ja laajennustilanteen tiedoksi;
2. päättää mahdollisen lausunnon valmistelusta ja sen antamisesta
kaavaluonnoksen osalta.
Päätös: hyväksyttiin. Talousjohtaja tekee tarvittavia toimenpiteitä asian
edetessä.
Merk. Laura Felin ja Suvi Jänkälä poistuivat esittelyn jälkeen kokouksesta
kellon ollessa 19.03.
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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: talousjohtajalla
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85 §
PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKON KATON KUNNOSTUSTYÖT
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkovaltuusto on vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä varannut
investointimäärärahan Pyhän Kolminaisuuden kirkon ulkokaton ja
räystäslaudoituksen kunnostustöitä sekä kirkon lukitusjärjestelmän
muutostöitä varten.
Tero Pyykkönen WSP Proko Oy:stä esittelee kirkon ulkokattoon tarvittavat
korjaustyöt.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy Pyhän Kolminaisuuden kirkon ulkokattoon tehtävät korjaustyöt;
2. valtuuttaa talousjohtajan aloittamaan kunnostamiseen liittyvien töiden
kilpailutuksen ja korjaushankkeen toteutuksen.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Merk. Tero Pyykkönen poistui esittelyn jälkeen kokouksesta kellon ollessa
19.22.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: talousjohtajalla
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86 §
LEIRIKESKUS LUURINMUTKAN SAUNARAKENNUKSEN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN SEKÄ PELIKENTÄN
KUNNOSTUSTYÖT/HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, (LIITE)
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkovaltuusto on vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä varannut
investointimäärärahan leirikeskus Luurinmutkan saunarakennuksen ja
pelikentän kunnostustöihin, leirikeskuksen lukitusjärjestelmän muutostöihin
sekä lisämajoitustilan tarvekartoitusta ja hankesuunnittelua varten.
Saunarakennuksen ja sen lähiympäristön sekä pelikentän kunnostustöitä
koskeva hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.
Esitys (talousjohtaja):
Talousjohtaja esitti pykälän käsittelemättä jättämisen tässä vaiheessa, eli pykälä
tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen myöhemmin käsiteltäväksi.
Päätös: merkittiin käsiteltäväksi myöhemmin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: talousjohtajalla; ei erillistä toimeenpanoa,
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87 §
NUORISOTYÖNOHJAAJA ANTTI RISTKARIN SIVUTOIMILUVAN JATKO, LIITE 3
valmistelija: hallintosihteeri
Kirkkolain 6. luvun 30 §:n mukaan kirkon päätoimisen viranhaltijan, jolla ei ole
kiinteää työaikaa, on aina haettava lupa sivutoimen harjoittamiseen.
Sivutoimilupa on kirkkoneuvostossa myönnetty vuodeksi kerrallaan.
Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkari on tehnyt jo pitempään ja tekee edelleen
työnsä ohessa muutamia kertoja vuodessa alueen nuorten rikos- ja riita-asioiden
sovitteluja. Kyseinen työ ei estä hänen mukaansa viranhoitoa. Edellinen
sivutoimilupa hänelle on myönnetty kokouksessa 5/2017, jolloin se on
myönnetty hänelle 31.5.2018 asti.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Antti Ristkarille
sivutoimiluvan vuoden ajaksi, 31.5.2019 asti.
Päätös: hyväksyttiin.

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

Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan Antti Ristkarille ja nuorisotyöalan
lähiesimiehelle.

9
88 §
RIPPIKOULURYHMÄN KOON YLITTÄMINEN
valmistelija: hallintosihteeri
Rippikoulun ohjesäännön mukaan samassa ryhmässä opetettavien
rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi
poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on painavat
syyt.
Kesän 2018 leiririppikoulut ovat aiempien vuosien tapaan osoittautuneet
suosituiksi. Päiväkouluna toteutettiin vain yksi ryhmä, mutta sekin oli lähes
täynnä yli kahdellakymmenellä osallistujallaan. Mahdollisuuksien mukaan
muutoksia ryhmien ja oppilaiden välillä on pyritty tekemään, mutta tällä
hetkellä tilanne on se, että enimmäiskoko on yhdessä ryhmässä ylitetty.
Esitys (khra):
kirkkoneuvosto hyväksyy maksimiosallistujamäärien ylityksen Kesärippikoulu
3:ssa, jossa tällä hetkellä on osallistujia 27.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan nuorisotyön lähiesimiehelle, rippikoulutyöstä
vastaavalle nuorisotyönohjaajalle ja ryhmän 3 nuorisotyönohjaajalle.
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89 §
SEINÄJOKI-OULU -RADAN RATATOIMITUS/SEURAKUNNAN KORVAUSARVIOIDEN JA VAATIMUKSEN KÄSITTELY, LIITTEET 4-4A
valmistelija: talousjohtaja
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
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90 §
TALOUSSÄÄNTÖ, LIITTEET 5-5A
valmistelija: talousjohtaja
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
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91 §
VERO- JA LAKIPALVELUT, LIITTEET 6-6B
valmistelija: talousjohtaja
Talousjohtaja valmistelee ja käsittelee työssään vaativia talouden, rahoituksen,
riskienhallinnan, arvonmäärityksen, juridiikan ja verotuksen erityiskysymyksiä
sekä laaja-alaisia hankinta-asioita, niiden kilpailuttamista ja niihin liittyviä
sopimusoikeudellisia asioita (sopimusneuvottelut, sopimusten laadinta,
sopimusten tulkinta ja sopimuserimielisyydet). Talousjohtaja toimii myös
seurakunnan lakiasioiden asiantuntijatehtävässä kirkkolainsäädännön, työ- ja
virkaoikeudellisten asioiden sekä kiinteistö-, maankäyttö-, hallinto-,
hautaustoimen ja yhtiöoikeudellisten asioiden osalta.
Seurakunnan ulkopuolelta hankittujen vero- ja lakipalveluiden tehtävänä on
tukea ja kehittää sekä talousjohtajaa että seurakunnan hallintoa erilaisissa
seurakuntaa
koskevissa
oikeudellisissa
kysymyksissä.
Tarvittaessa
lakipalveluita on mahdollista käyttää myös erilaisiin koulutuksellisiin tarpeisiin.
Talousjohtaja on etsinyt työnsä tueksi sellaista vero- ja lakipalveluiden
organisaatiota, jolla on vahva julkisoikeudellinen tuntemus, laaja-alaista
osaamista ja käytännönläheisiä ratkaisuja vastaamaan seurakuntamme
tarpeisiin.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy liitteen mukaisen KPMG Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa
talousjohtajan allekirjoittamaan toimeksiantokirjeen;
2) valtuuttaa talousjohtajan tilaamaan KPMG Oy:ltä seurakunnan tarvitsemia
vero- ja lakipalveluita.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: talousjohtajalla
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92 §
SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN
valmistelija: hallintosihteeri
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.
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93 §
SEURAKUNTAVAALIEN VAALIKUULUTUSTEN JULKAISEMINEN
valmistelija: hallintosihteeri
KJ 23:2,2-3 mukaan ”Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan
lehteen sen aihe ja pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava
kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on
tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai
seurakuntalehdessä.” Seurakunnan tulee valita, missä lehdessä julkaistaan
seurakuntavaaleja koskevat kuulutukset, ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmä.
Rantalakeuden yleisesti ilmestyvä Rantalakeus-lehti on seurakunnan päätiedotusväline ja se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin muihin paitsi mainoskieltotalouksiin. Lehti on mahdollista myös tilata. Seurakuntavaalien kuulutukset on
myös aiemmin ilmoitettu Rantalakeus-lehdessä.
Esitys (khra): Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle, että seurakuntavaaleja
koskevat kuulutukset, kuulutuksia koskevat ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmä julkaistaan Rantalakeus-lehdessä.
Päätös: hyväksyttiin
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: asia viedään vaalilautakunnalle tiedoksi.

15
94 §
VANHAN KIRKON, KELLOTAPULIN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN KUNNOSTUSHANKKEEN VAIHE- JA
AIKATAULUSELVITYKSEN ANTAMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE
valmistelija: talousjohtaja
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: 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.
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95 §
LÄHETYSTYÖN
PÄIVITTÄMINEN

JOHTOKUNNASTA:

Lähetystyön jk 7 §/2017:

SUOMEN

LÄHETYSSEURAN

PALVELUSOPIMUKSEN

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
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96 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNASTA: SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUS
valmistelija: hallintosihteeri
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.
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Perustelut:
- 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
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97 §
MUUT ASIAT
Esitys: Mahdolliset muut asiat merkitään tiedoksi.
Pyhän Kolminaisuuden kirkon eteistilassa oleva Paavo Tolosen työ jää kovin
taka-alalle ja Tuula Rauma toi seurakuntalaisten huolen, voisiko esimerkiksi
taideteoksen uudelleen sijoittamisella saada tuotua taideteosta paremmin esille.
Päätös: Kirkkoherra kiitti asian huomioimisesta ja valitteli mahdollisuuksien
olevan tällä hetkellä vähäiset taideteoksen uudelleen sijoitteluun eteisaulan
ollessa yleensä kirkkokahvitilakäytössä jumalanpalveluksissa.
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.
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98 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 7-7C
- Viranhaltijapäätökset ajalla 12.4. – 7.5.2018, liite 7
- kirkkohallituksen täysistunto, otepöytäkirja: rakennusavustusten jako
2018, liite 7 A
- Toteutumaraportit 1-3/2018, liite 7 B.1-3
- Kempeleen seurakunnan ympäristödiplomi 2018–2022, liite 7 C

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.

21
97 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 8
Loppuvirtenä laulettiin virren 462, Soi kunniaksi Luojan, 3. säkeistö.
Kokouksen päättäminen klo 20.14
Muutoksenhaku on liitteenä 8.

Vesa Äärelä
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 17.5.2018

Kaisu Tauriainen

Kari Ylisirniö

