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77 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KN:

Puheenjohtaja Salla Autere piti alkuhartauden, laulettiin virsi 971 ja avasi kokouksen.

78 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Todetaan kokouksen läsnäolijat.
Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ma 27.9.2021, sekä samana
päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ke 6.10.2021 lähtien viikon ajan.
KN:

Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

79 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys (pj):

KN:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Esko Oksa ja Jouni
Tornio.
Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Anna-Leena Hirvasniemi ja Jouni Kurkela ja heidät
valittiin tehtävään.

80 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN:

Esitys hyväksyttiin ja lisättiin muihin asioihin kolme keskustelun aihetta.
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81 §
RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA 2021-2022
asia 5, liite 1
Kirkkoneuvosto hyväksyi Lumijoen seurakunnan rippikoulutyön ohjesäännön kokouksessaan 5.3.2019,
ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti sen 3.5.2019. Piispainkokouksen hyväksymän Suuri ihme
– rippikoulusuunnitelman 2017 mukaisesti ohjesääntö edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:
1) rippikoulun paikallissuunnitelma
2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.
Ohjesääntö edellyttää myös, että paikallissuunnitelman ja vuosisuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.
Rippikoulujen ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat edellä mainittujen
suunnitelmien pohjalta.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Lumijoen seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelman vuosille 20192021 kokouksessaan 27.8.2019.
Lumijoen seurakunnan kirkkoneuvostolle tuodaan päätettäväksi rippikoulun vuosisuunnitelma 20212022 (liite 1).
Esitys (pj): 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Lumijoen seurakunnan rippikoulun
vuosisuunnitelman 2021-2022 (liite 1)
KN:

Esitys hyväksyttiin.
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82 §
WALTTERI TORIKAN KONSERTTI KIRKOSSA
asia 6, liite 2
Laulaja Waltteri Torikka on anonut lupaa käyttää Lumijoen kirkkoa joulukonserttia varten 2.12.2021 klo
19.00. Ohjelmistossa on joulumusiikki (liite 2). Konserttiin myydään lippuja.
Kirkon käyttökorvaus konserteissa on marras-maaliskuussa 200 euroa (Kirkkovaltuusto 4/2019
10.12.2019).
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto myöntää Waltteri Torikalle luvan käyttää Lumijoen kirkkoa 2.12. klo
19.00 joulukonserttia varten, ja myöntää luvan myydä konserttiin lippuja. Esiintyjältä
peritään kirkon käytöstä kirkkovaltuuston määräämä käyttökorvaus 200 euroa.
KN:

Esitys hyväksyttiin.
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83 §
MIESKUORO POHJAN LAULUN KONSERTTI KIRKOSSA
asia 7, liite 3
Mieskuoro Pohjan Laulu on anonut lupaa käyttää Lumijoen kirkkoa ”Itsenäisyyden ajan Joulukonserttia”
varten itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 14.00. Konsertin kesto on 1 h 15 min, ja ohjelmistossa on isänmaallista
mieskuoromusiikkia (liite 3). Kuoro myy konserttiin 20 euron hintaisia lippuja.
Kirkon käyttökorvaus konserteissa on marras-maaliskuussa 200 euroa (Kirkkovaltuusto 4/2019
10.12.2019).
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto myöntää mieskuoro Pohjan Laululle luvan käyttää Lumijoen kirkkoa 6.12.
klo 14.00 ”Itsenäisyyden ajan Joulukonserttia” varten, ja myöntää Pohjan Laululle luvan
myydä konserttiin 20 euron hintaisia lippuja. Kuorolta peritään kirkon käytöstä
kirkkovaltuuston määräämä käyttökorvaus 200 euroa.

KN:

Esitys hyväksyttiin.
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84 §
KIRKON LÄMMITTÄMINEN TALVIAIKAAN
asia 8
Lumijoen seurakunnassa on jo vuosikymmenien ajan kirkko ollut pois jumalanpalveluskäytöstä vuoden
kylmimmän ajan, tammikuusta marraskuun loppuun. Kirkkoa on lämmitetty vain hautajaisia ja avioliiton
vihkimisiä varten.
Vaikka tällä tavoin onkin voitu säästää sähkölaskuissa, niin heittelevät lämpötilaerot vahingoittavat urkuja
ja tekevät huonoa itse kirkon rakenteille.
Kirkko on myös seurakuntamme kaunein ja pyhin paikka sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde.
Kirkkohallitus suosittelee kaikkia Suomen seurakuntia ohjaamaan toimintaansa kirkkosaleihin juuri
niiden merkittävyyden takia.
Esitys (pj): Kirkon lämmityskuluissa säästettävä summa ei ole niin merkittävä, että sillä voisi perustella
kirkon sulkemisen pois jumalanpalveluskäytöstä. Varsinkin kun urkujen
huoltotoimenpiteitä joudutaan lämpötilavaihteluiden ja muuttuvan ilmankosteuden takia
tekemään useammin. Kirkko tulisi olla ympäri vuoden jumalanpalvelusten pitopaikkana.
KN:

Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että asiaa tutkitaan lisää ja jatketaan asian
käsittelyä, kun sähkökuluja on saatu tarkistettua.
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85 §
SUOMEN
LUTERILAISEN
EVANKELIUMIYHDISTYKSEN
SEURAKUNNAN VÄLINEN NIMIKKOSOPIMUS
asia 9

8/2021

JA

LUMIJOEN

Lumijoen kirkkoneuvosto on vuonna 2020 päättänyt ottaa omaksi nimikko-lähetystyönkohteeksi Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) tukeman Matongon orpokodin Keniassa.
Myöhemmin on selvinnyt, ettei sopimusta ole mahdollista solmia näin spesifisti koskemaan vain yhtä
orpokotia.
SLEY tarjoaa Lumijoen seurakunnalle nimikkokohteeksi koko Kenian alueella tehtävää orpotyötä.
Tukisumma vuodessa on 500e.
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan nimikkokohteeksi Kenian työalueella tehtävän
orpotyön, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
KN:

Esitys hyväksyttiin.
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86 §
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMAN TUOMINEN TIEDOKSI AJALLE 1.10.202131.1.2022 JA KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 1.10.2021-31.12.2021
asia 10, liite 4
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole
erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 28/220 27.10.2020 määrännyt kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla ne
kolehdit, jotka on vuoden 2021 aikana koottava kirkkohallituksen määrääminä päivinä. Liitteessä olevassa
kolehtisuunnitelmassa on otettu huomioon kirkkohallituksen määräykset.
Liitteessä 4 tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi jumalanpalvelussuunnitelma ajalle 1.10.2021-31.1.2022
ja vahvistettavaksi ehdotus kolehtisuunnitelmasta ajalle 1.10.2021-31.12.2021.
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto päättää:
1. merkitä liitteessä 4 esitetyn jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.10.2021-31.1.2022
tiedoksi
2. vahvistaa liitteessä 4 esitetyn kolehtisuunnitelman ajalle 1.10.2021-31.12.2021
3. valtuuttaa kirkkoherran tarvittaessa muuttamaan kolehtisuunnitelmaa, jos
jumalanpalvelussuunnitelman toteutus muuttuu
KN:

Esitys hyväksyttiin kaikkien kolmen esityksen kohdan mukaisesti.
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87 §
MUUT ASIAT
asia 11
Keskustelutoivetta:
1. Hautausmaan parkkipaikalla tapahtunut ilkeilyä, josta seurauksena huonoa siivoa ja
lasinsirpaleita.
2. Vapaaehtoisten lahjoittamista neuleista.
3. Ideointia laavun rakentamis mahdollisuudesta Ylipäähän seurakunnan maalle.
KN:

Kokouksen alussa lisättiin pykälään 87 kolme asiaa. Asioista keskusteltiin.

88 §
TIEDOKSI
asia 12, liite 5
1. Kanttori Emilia Soranta on palkattu Lumijoen seurakunnan määräaikaiseksi kanttoriksi ajalle
1.10.2021 – 31.3.2022 60% työajalla. Tämän puolen vuoden aikana on tarkoitus valmistella viran
vakinaista täyttöä ja selvittää nouseeko toiminnallisia perusteita nostaa kanttorin työaikaa 60
prosentista. Liitteessä 5 viranhaltijapäätös.
2. Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto: ti 30.11. klo 18 (talousarvio ja toimintasuunnitelma, veroprosentti)
Kirkkovaltuusto:

KN:

ti 14.12. klo 18 (talousarvio ja toimintasuunnitelma, veroprosentti)
”joulujuhla”

Merkittiin tiedoksi.

89 §
TIEDOKSI MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 13
Esitys (pj): Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi
KN:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.

