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Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 §:
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan
ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § 1. mom:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Esitys:

Esityslista on lähetetty sähköpostitse 22.3.2021. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 § 3 mom:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja
puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto
tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kokouksessa läsnä ollutta jäsentä sekä
heille varajäsenet. (vuorossa Miia Alasaarela ja Raija Haapa sekä varalla Osmo
Happonen ja Mikko Koivulehto)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Alasaarela ja Raija Haapa sekä varalle
Osmo Happonen ja Mikko Koivulehto.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § 2. mom:
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka
sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi jäsenille etukäteen toimitettu esityslista. Samalla
päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi siten, että päätettiin ottaa käsittelyyn
lisäesityslistalta asia: osakkeen myynti. Muissa asioissa päätettiin ottaa
kirkkoherran asia, talousjohtajan asia ja Markku Pudaksen kaksi asiaa.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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10.
Lähetystyön palvelusopimus
Kemin seurakunnalla on ollut Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun
sopimuksen mukaisesti nimikkolähetteinä Jukka Hautala ja Iina Matikainen
(Israel) ja Teija Lievonen (Angola) sekä nimikkokohteina Hong Kongin Luterilainen
teologinen seminaari, Rauhan talo -hanke Kolumbiassa ja Onnellinen Lapsi -hanke
Lubangon (Angola) slummeissa. Kemin seurakunta on tukenut taloudellisesti ja
pitänyt yhteyttä mainittuihin lähetteihin ja lähetystyön kohteisiin
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Sopimuksen päättyessä Suomen Lähetysseura esittää, että Kemin seurakunta
solmii uuden palvelusopimuksen. Sopimuksen myötä Kemin seurakunta tukee
lähetystyötä kolmella mantereella. Sopimuksen mukaan Teija Lievonen jatkaisi
nimikkolähettinä Angolassa, Hong Kongin teologinen seminaari, Lubangon
slummien tukeminen sekä Rauhan talo Kolumbiassa jatkuisivat nimikkokohteina.
Uutena nimikkolähettinä aloittaisi Anna Holmström Tansaniassa. Uutuutena
sopimuksessa on myös kaksi stipendiaattia: toinen Senegalista ja toinen
Angolasta.
Euromääräisesti uusi sopimus on nykyisen suuruinen.
LÄHETYSTYÖN PALVELUSOPIMUS
Sopijaosapuolet

Kemin seurakunta
Kirkkopuistokatu 11
94100 Kemi

Tavoite

Sopimuksen tavoitteena on kristillisen todistuksen vahvistuminen.

Sisältö

Lähetysseura toteuttaa seurakunnan lähetystyötä ja seurakunta sitoutuu
tukemaan työtä vuosittain seuraavasti:
Tansania
TZ797 Anna Holmström

Suomen Lähetysseura
PL 56
00241 Helsinki

5000 euroa

Senegal
Ms. Dior Dieng stipendiaatti SN 801
3500 euroa
Kolmen vuoden henkilöstöhallinnon alan opintoihin
2019–2022 kandidaatin opinnot ja jatkaa suoraan
maisteriopintoihin (Master 2).
Angola
AO804: Shangalalan instituutin vahvistuminen
Teija Lievonen
5000 euroa
Ms. Cecilia Tchicumbu stipendiaatti AO805
Kasvatustieteen kandidaatin opintoja varten
2021–2024 Lubangon Korkeakoulussa
AO817 Onnellinen lapsi - Lubangon slummien
lasten oikeuksien hanke

1350 euroa

5000 euroa

Hong Kong

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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HK 802 Luterilainen teologinen seminaari
vahvistaa kirkkojen kapasiteettia

3150 euroa

Kolumbia
Rauhan talo CO803

4 200 euroa

Yhteensä

27 200 euroa

Voimassaoloaika

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen tarkistuspiste on 1.9.2022
Jos toinen sopijaosapuolista haluaa sanoa sopimuksen irti, on
irtisanomisaika kuusi kuukautta.

Uutiskirje

Sopimuksessa mainittujen työntekijöiden uutiskirjeet (2-4/vuosi) ja
hankeraportit (2/vuosi) lähetetään sähköpostitse seurakuntaan.
Lisää sähköpostiosoitteet joihin Uutiskirjeet ja raportit lähetetään:
tuomas.tolli@evl.fi, oili.tuovinen@evl.fi jani.koivusalo@evl.fi

PALVELUSOPIMUKSEN VASTUUT
Lähetysseuran vastuu

Lähetysseura raportoi työstä kaksi kertaa vuodessa. Kannatusraportit ja
viitenumerot tilitystä varten ovat osoitteessa
suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut.
Seurakunnan tulouttamat varat Lähetysseura käyttää
hankesuunnitelmien mukaisesti. Mikäli saadut varat ylittävät
kannatustavoitteen tai hankkeista aiheutuvat kulut, ylimenevä tuki on
mahdollista käyttää kohdemaan työhön sekä muilla alueilla.
Lähetystyöntekijät sopivat vierailustaan seurakunnassa sekä ennen
työalueelle lähtöä että palatessaan.

Seurakunnan vastuu

Seurakunta tukee taloudellisesti Lähetysseuran työtä edellä sovitun
kannatustavoitteen mukaisesti.
Sopimussumma voidaan tilittää kerran vuodessa, viimeistään huhtikuun
loppuun mennessä tai kaksi kertaa vuodessa, huhtikuun loppuun
mennessä ja marraskuun loppuun mennessä seurakuntapalvelut sivuilta
saatavia viitteitä käyttäen
Kaikki seurakunnan työalat pyritään saamaan mahdollisimman laajasti
mukaan lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden hengelliseen ja
taloudelliseen tukemiseen.
Jumalanpalveluksessa ja muissa seurakunnan kokoontumisissa rukoillaan
lähetystyön puolesta.

Sopimuksen jakelu

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, toinen
seurakunnalle ja toinen Lähetysseuralle, joka toimittaa sopimuksen tiedot
työntekijöilleen työalueella.

Uutta palvelussopimusta ja Suomen Lähetysseuran työtä on kirkkoneuvoston
kokoukseen kutsuttu esittelemään SLS:n palvelupäällikkö Juha Taanila.
Esitys khra:

Kemin seurakunta solmii uuden palvelussopimuksen Suomen Lähetysseuran
kanssa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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11.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Esityslistan liitteenä tilinpäätös ja muut liitetiedot vuodelta 2020
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto käsittelee toimintavuodesta 2020 laaditun tilinpäätöksen sekä
muut liitetiedot.
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja muut
tilinpäätösasiakirjat. Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen ja luovuttaa sen
tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Merkitään, että tilinpäätöksen muut liitetiedot jää ainoastaan kirkkoneuvoston
päätöskäsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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12.
Merkkipäiväsäännön mukaiset muistamiset
Merkkipäiväsääntöihin liittyvät lahjat hankkii ja muusta muistamisesta huolehtii
taloustoimisto. Kirkkoneuvosto valvoo merkkipäiväsäännön noudattamista.
Seurakunnan ansiomerkit myöntää kirkkovaltuusto ja muut muistamiset
kirkkoneuvosto.
Esitys vs. taljo:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää merkkipäiväsääntöjen 7 §:ssä säädetyt lahjat
seuraaville työntekijöille
25 vuoden palveluksesta:
Ilonen Jouni

haudankaivaja

35 vuoden palveluksesta:
Jestilä Teija
Rimpiläinen Päivi

johtava diakoniatyöntekijä
diakoniatyöntekijä

Neuvosto päättää anoa kirkkovaltuustolta seurakunnan ansiomerkin myöntämistä
seuraaville:
Pronssinen merkki 10 vuoden palveluksesta
Lappi Kari
kiinteistötyöntekijä
Pronssinen ansiomerkki 10 vuoden luottamustoimesta
Lohi Reijo
kirkkovaltuutettu
Pronssinen ansiomerkki 10 vuoden vapaaehtoistoiminnasta
Heikkinen Marjatta
lähimmäispalvelu/eläkeläiskerhotyö
Uusitalo Airi
lähimmäispalvelu
Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden vapaaehtoistoiminnasta:
Ketola Arja työttömien ruokailu / lähimmäispalvelu
Kirkkoneuvosto päättää, että huomionosoitukset luovutetaan kirkkovaltuuston
kokouksen yhteydessä pidettävässä tilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään, kun
koronarajoitukset sen sallivat.
Kirkkoneuvoston päättämät huomionosoitukset luovuttavat kirkkoherra ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Ansiomerkit luovuttavat kirkkovaltuuston
puheenjohtajat yhdessä kirkkoherran kanssa.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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13.
Kurssikeskus Metsälän vuokraaminen
Kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan 11.2.2021 kirkkoherran ja talousjohtajan
jatkamaan neuvotteluja leiri- ja kurssikeskuksen Metsälä -rakennuksen
vuokraamisesta Forenom Oy:lle Metsä Groupin biosellutehtaan rakennustöihin
tulevien työntekijöiden asumiskäyttöön syksyyn 2023 saakka. Jatkoneuvotteluissa
tuli turvata oman leiritoiminnan häiriötön ja turvallinen jatkuminen Rauhala rakennuksessa.
Talousjohtaja teki laskelmat kuukausittaisesta vuokrasta, jossa talousjohtaja otti
huomioon rakennuksen vuosittaiset käyttökustannukset, suunnitelmanmukaiset
poistot, saamatta jäävät tulot ulkoisesta ja sisäistä toiminnasta ja oman
toiminnan sekä leirien järjestäminen ja hankkiminen ulkopuolisena palveluna ja
siihen liittyvät matka- ja päivärahakustannukset. Talousjohtaja päätyi
laskelmassaan kuukausivuokraan 11.783 €/kk (alv 24 %). Omassa sähköpostissaan
Forenom Oy ilmoitti maksavansa kuukausivuokraa 2.890 € ja lisäksi haluavansa
laajentaa keittiötilaa luokkahuoneeseen.
Tämän sähköpostitarjouksen jälkeen kirkkoherra, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja talousjohtaja pitivät asiasta 23.2.2021 lyhyen neuvonpidon
ja totesivat, että neuvotteluja ei ole syytä jatkaa vuokratarjouksen alhaisuuden ja
oman toiminnan turvaamisen vuoksi. Myöskään keittiötilan laajentaminen ja
muut mahdolliset rakennustyöt eivät tuntuneet mahdollisilta. Oman toiminnan,
leirien ja leiriläisten turvallisuuden varmistaminen ja rakennuksen käytettävässä
kunnossa pysyminen ovat kuitenkin etusijalla.
Tämän yhteisen näkemyksen talousjohtaja ilmoitti Forenom Oy:n Eelis
Pihlajaniemelle sähköpostitse:
”Pidimme eilen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa
neuvonpidon tästä vuokrausasiasta.
Tulimme siihen tulokseen ja päätimme että tarjoamanne kuukausivuokra on aivan liian
alhainen. Laskelmanne vuokra on n. 10.000 euroa pienempi kuin meidän
laskelmassamme. Olemme omassa laskelmassamme ottaneet huomioon rakennusta
koskevat suunnitelmanmukaiset poistot, sisäiset ja ulkoiset tuotot, jotka jäävät saamatta
sekä sellaiset kustannukset, joita oman toiminnan järjestäminen muualla aiheuttaisi
matka ja päivärahakustannuksineen.
Neuvonpidossa päätimme, että Kemin seurakunnan täytyy turvata kaikissa olosuhteissa
oman toiminnan puitteet emmekä voi jatkaa neuvotteluja Metsälä -rakennuksen
vuokraamisesta Forenom Oy:lle.
Kiitos kuitenkin mielenkiinnosta ja toivottavasti saatte majoitustarpeenne ratkaistua
toisella tavalla.”

Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi päättyneet neuvottelut Metsälä-rakennuksen
vuokraamisesta Forenom Oy:lle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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14.
Tontinvuokrasopimus
Kirkkoneuvosto 10.12.2020
Kemin seurakunta on 2.2.1989 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut
omistamansa Sauvosaaren kaupunginosassa korttelissa 123 sijaitsevan tontin nro 7 pintaalaltaan 1.057 m2 Jouko ja Riitta Vallinille. Vuokraoikeus on 8.1.1996 siirtynyt Mikko ja
Rauni Ruokoselle. Rauni Ruokosen kuoltua vuokraoikeus on siirtynyt Rauni Ruokosen
jakamattomalle kuolinpesälle. Vuokra-aika päättyy 31.12.2020.
Mikko Ruokonen on syksyllä 2020 ilmoittanut halukkuuteensa vuokrasopimuksen
jatkamiselle. Asianajaja Lasse Vartiainen on laatinut nykyistä tilannetta vastaavan
vuokrasopimuksen, jossa aikaisemman vuokrasopimuksen vanhentuneita ja
kumoutuneita ilmaisuja on saatettu ajan tasalle. Lisäksi tontin vuosivuokran suuruutta ja
sen määräytymisperustetta on muutettu helpommin tulkittavaksi. Vuosivuokran määrä
oli aikaisemman sopimuksen ja määräytymisperusteen mukaisesti 604,42 € vuonna 2020.
Uudessa sopimuksessa vuokranmääräytymisperuste on elinkustannusindeksi ja
vuosivuokran määrä on 1.100 euroa vuodelle 2021. Perusindeksinä vuoden 2019
lokakuun luku 1975. Tontilla on Mikko Ruokosen ja hänen tyttäriensä yhdessä omistama
asuinrakennus. Asuinrakennus on Kemin kaupungin asemakaavassa merkitty SR-1
merkinnällä.
Liitteenä asianajaja Lasse Vartiaisen laatima vuokrasopimus.
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Kemin seurakunnan omistaman tontin Sauvosaari,
kortteli 123, tontti nro 7 Mikko Ruokoselle, Lotta Kristolle, Iines Ruokoselle ja Anne
Ruokoselle 30 vuodeksi. Vuokra alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2050.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan
vuokrasopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto 25.3.2021
Edellä oleva kirkkoneuvoston päätös tehtiin virheellisessä järjestyksessä. Kirkkolain
14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli
kymmeneksi vuodeksi päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Tämän virheen vuoksi tontinvuokrasopimus on käsiteltävä uudelleen.
Vuokrasopimus on nähtävillä kokouksessa.
Esitys taljo:

Kemin seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Kemin seurakunnan kirkkovaltuustolle,
että Kemin seurakunta vuokraa omistamansa tontin Sauvosaari, kortteli 123, tontti
nro 7 Mikko Ruokoselle, Lotta Kristolle, Iines Ruokoselle ja Anne Ruokoselle 30
vuodeksi alkaen 1.1.2021 ja lähettää päätöksen Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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15.
Kolehtisuunnitelma 1.4.–3.10.2021
to 1.4. Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Yhteisvastuulle. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
pe 2.4. Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa
Yhteisvastuulle. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
la 3.4. Pääsiäisyö -Kristus on voittanut kuoleman
su 4.4. Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Jeesuksen pelastustyö kuuluu kaikille -kolehti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja
lasten hyväksi tehtävään työhön. Suomen Lähetysseura
ma 5.4. 2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nepalissa.
Suomen Gideonit
su 11.4. 1. sunnuntai pääsiäisestä Ylösnousseen todistajia
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13
vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt.
Suomen Pipliaseura
su 18.4. 2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä Paimen
Yhteisvastuulle. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
su 25.4. 3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Tavoittamattomien tavoittamiseen Etiopiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
su 2.5. 4. sunnuntai pääsiäisestä
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus

Taivaan kansalaisena maailmassa

su 9.5. 5. sunnuntai pääsiäisestä
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja
tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten
kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden Ystävät ry,
to 13.5. Helatorstai
Korotettu Herra
Pohjois-Suomen tunturikappeleiden ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen,
Kirkkohallitus
su 16.5. 6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Evankelioivien monimediaohjelmien tuottamiseen Medialähetys Sanansaattajien kautta.
su 23.5. Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille -kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen
koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
su 30.5. Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Seurakuntaelämän kehittämiseen Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta, mm. kirkon
tulevaisuutta luotaavan teologisen hankkeen kehittämiseksi.
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su 6.6. 2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu
su 13.6. 3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Yhteisvastuulle. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
su 20.6. 4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta
la 26.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Inkerin kirkon vankilatyöhön.

Tien raivaaja

su 27.6. 5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen
edistämiseen raamatunlukumateriaalien sekä muun raamattutyön kautta.
Raamatunlukijain Liitto ry
su 4.7. Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Yhteisvastuulle. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
su 11.7. 7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Koulutus on avain oman elämän hallintaan -kolehti nuorten perus- ja
ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
su 18.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä) Kirkastettu Kristus
Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia
varustavan ja rohkaisevan "Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -hankkeen toteuttamiseksi.
Painopisteenä on koronakriisin aiheuttamien erilaisten ongelmien korjaaminen
"Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -hankkeen avulla
su 25.7. 9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Herättäjä-Yhdistyksen työhön kotimaassa työikäisten ja seniori-ikäisten henkisen ja
hengellisen tuen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.
su 1.8. 10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti mm.
Veritas Forum -tapahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO)
su 8.8. 11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Kolehti vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön ja Raamattujen jakeluun Kiinassa.
Suomen Pipliaseura ry
su 15.8. 12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseen.
su 22.8. 13.sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran
Theology (MILT) -oppilaitoksessa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry
su 29.8. 14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Korona-epidemian vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi. Kirkon
diakoniarahasto, Kirkkohallitus
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su 5.9. 15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja
identiteetin vahvistamiseen. Suomen teologinen instituutti ry
su 12.9. 16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien
toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon
sekä nuorten aikuisten toimintaan.
su 19.9. 17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen
satamissa. Suomen Merimieskirkko ry
su 26.9. 18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Tuomasmessun
toiminnan
jatkamiseen
ja
kehittämiseen
monikanavaiseksi
messuyhteisöksi sekä talouteen vaikuttaneiden menetysten kattamiseen virusepidemian
takia. Tavoitteena on jumalanpalvelusten streamauksella ja medianäkyvyydellä tavoittaa
uusia ihmisiä yhteisöön mukaan. Tuomasyhteisö ry
su 3.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
Lasten ja nuorten keskus ry

Esitys khra:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.4.–3.10.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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16.
Päällikkökokousten 3-4/2021 päätökset

12. Palkaton virkavapaa / Koivisto Mari
13. Kirkkoneuvosto
14. Veitsiluodon kuntokartoitus
15. Saarenottan vuokraaminen
16. Asbestinpurku kirkossa
17. Harjoittelijat
18. Palkaton työvapaa / Huhtaniska Raija
19. Palkaton virkavapaa / Ryynänen Taina
20. Ovet auki -strategia
Päällikkökokousten pöytäkirjat on nähtävillä kokouksessa.
Esitys taljo:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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17.
Testamentilla saadun asunto-osakkeen myyntivaltuutus
Vuonna 2020 Kemin seurakunta sai yhdessä toisen testamentin saajan kanssa Reini
Kankaan testamentin. Testamentin toimeenpanijana toimi rovaniemeläinen
Asianajotoimisto Haavikko & Salo Oy. Testamentti sisältää rahavaroja sekä Asunto
Oy Kivalon osakkeet nrot 97057-100149, jotka oikeuttava 61,50 m2 kokoisen
huoneiston hallintaan. Perinnönjako suoritettiin 16.10.2020. Päätettiin, että
rahavarat jaetaan testamentin saajien kesken ja asunto-osakkeen myynnistä
tehdään toimeksianto OP Koti Kemi Oy:lle. Rahavaroja perinnönjaon jälkeen
Asianajotoimisto Haavikko & Salo tilitti seurakunnalle testamentin rahavaroja
18.903,36 euroa. Saadut rahavarat kirjattiin kirjanpidon tilille 253000
(Lyhytaikaiset saadut ennakot). Testamentin tuotot kirjataan tuloslaskelman
tulotilille sen jälkeen, kun asunto-osake on saatu myytyä.
Kun asunto-osakkeen myymisestä tehtiin myyntitoimeksianto joulukuussa 2020
kiinteistövälittäjän arvio myyntihinnaksi oli n. 35.000 euroa asunnon sen hetkisen
kunnon mukaisesti. Velattomaksi myyntihinnaksi ja pyynnöksi laitettiin kuitenkin
aluksi 48.000 euroa taloyhtiön velkaosuuden vuoksi ja jäätiin odottamaan
mahdollisia hintatarjouksia. Tarjouksia on saatu ja aluksi ostajaehdokas tarjosi
asunnosta 30.000 euroa, johon talousjohtaja ja toinen testamentin saaja antoivat
kieltävän vastauksen.
OP Koti Kemin Oy:lle on ilmoitettu, että myyntihinta on 35.000 euroa + asuntoosakeyhtiön laina (6.647,58 €). Mahdollinen ostaja on nyt nostanut tarjoustaan ja
tehnyt uuden tarjouksen asunnosta 32.000 euroa, siten että osakeyhtiön laina
siirtyy heille.
Asunnon myyntihintaa ei ole syytä juurikaan enää alentaa pyydetystä 35.000 €.
Alin myyntihinta voisi olla 33.000 €, siten että asunto-osakeyhtiö laina siirtyy
ostajalle. Näin laskien Kemin seurakunnalle tuloutuisi välittäjän palkkion maksun
(2.800 € + kulut) jälkeen noin 15.100 euroa ja pitkään jatkunut Reini Kankaan
testamentin toimeenpano saataisiin päätökseen ja testamentilla tulleet varat
tuloutettua Kemin seurakunnalle.
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan yhdessä Kemin
seurakunnan puolesta allekirjoittamaan kauppakirjan, jolla myydään Reini
Kankaan testamenttaamat Asunto Oy Kivalon osakkeet nrot 97057 – 100149
alimmillaan hintaan 33.000 euroa siten, että asunto-osakeyhtiön laina siirtyy
ostajalle tai niin, että se lisätään 33.000 euron kauppahintaan ja laina maksetaan
pois kaupanteon yhteydessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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18.
Muut asiat
1. Veteraanipäivä 27.4.
Seurakunnan edustajaksi veteraanipäivän seppeleen laskuun 27.4.2021 klo 12
valittiin Jouko Juntunen ja varalle Osmo Happonen.
2. Seurakunnan strategiatyö / Pudas Markku
Markku Pudas esitti kirkkoherralle, että kirkkoherra raportoisi seuraavassa
kirkkovaltuustossa Kemin seurakunnan strategiatyön tuloksista.
3. Haudanhoitojen hinnat / Pudas Markku
Markku Pudas otti esille hautainhoitorahaston hinnat Lounais-Lappi -lehdessä
olleen jutun perusteella. Pudas toi esille, että esimerkiksi nettisivuilla voisi olla
tarkemmin mitä hautainhoitorahaston tarjoamat hoidot sisältävät.

4. Talousarviovertailu 1-3/2021
Talousjohtaja kertoi ennakkotietoa kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen
tuloksesta. Kolmen kuukauden palkkakulut ovat n. 58 000 vähemmän ja verotulot
n. 48 000 enemmän kuin vastaavana ajankohtajana viime vuonna. Talousjohtaja
tuo vertailun seuraavaan kokoukseen.

19.
Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet
Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan
nähtäville taloustoimistoon ja keminseurakunta.fi-sivuille 29.3.-12.4.2021.
Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 26.3.12.4.2021.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä
tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 11,12,13,14,16,18,19
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 10,15,17
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai
hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6
luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta
pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön
kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset
kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
150 000 € (rakennusurakat);
400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kemin kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkopuistokatu 11, Kemi
Postiosoite: Kirkkopuistokatu 11, 94100 KEMI
Sähköposti: kemin.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 10,15,17
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan
saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
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