LUMIJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Asialista:

PÖYTÄKIRJA
2.1.2020

1/2020

1 - 10 (1 § - 10§)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kuvauslupa Matila&Röhr Production Oy
Jumalanpalvelussuunnitelman tuominen tiedoksi ja kolehtisuunnitelman vahvistaminen
ajalle 1.1.- 31.3.2020
7. Lomajärjestys
8. Muut asiat
9. Tiedoksi
10. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
1§
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KN:

Puheenjohtaja Erja Oikarinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Todetaan kokouksen läsnäolijat.
Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 19.12.2019, sekä samana
päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa pe 3.1.2020 lähtien viikon ajan.
KN:

Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA SIHTEERIN VALINTA
asia 3
Esitys (pj):

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Jouni Tornio ja Aira
Aspegren. Kutsutaan kokouksen sihteeriksi Erja Oikarinen.

KN:

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Esko Oksa ja Sisko Sutela ja heidät valittiin
tehtävään. Sihteeriksi kutsuttiin Erja Oikarinen.

4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys (pj):
(pykälä 3).

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen lisättynä sihteerin valinnalla
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Esitys hyväksyttiin.

5§
KUVAUSLUPA MATILA&RÖHR PRODUCTION OY
asia 5, liite 1
Matila&Röhr Production Oy jatkaa Kaikki synnit –rikosdraamasarjan kuvauksia. Kirkkoherra on
viranhaltijapäätöksellään 13/2019 26.11.2019 myöntänyt tuotantoyhtiölle luvan kuvata sarjaa Lumijoen
hautausmaalla seuraavin ehdoin:
”Myönnän Matila&Röhr Productionille luvan kuvata Lumijoen hautausmaalla
rikosdraamasarjaa seuraavilla ehdoilla:
-

kuvaus tapahtuu 24.1.2020 pimeän tultua ja 4.2.2020 valoisaan aikaan
kuvausjärjestelyt eivät estä hautausmaalle pääsyä ja noudattavat
hautausmaalle sopivaa arvokkuutta, pyhyyttä ja rauhaa
hautoja, istutuksia, nurmikoita ja aluetta ei saa vahingoittaa
hautapaikkojen henkilötiedot eivät saa näkyä valmiissa tuotteessa
kuvauksesta ei tule kustannuksia seurakunnalle
kuvaukseen liittyvistä käytännön asioista on tiedotettava seurakuntaa
hyvissä ajoin” (Kirkkoherran päätös 13/2019 26.11.2019.)

Tuotantoyhtiö on ottanut seurakuntaan yhteyttä ja kertonut tarkemmin kuvaussuunnitelmaansa.
Hautausmaalla on tarkoitus kuvata kohtaus, jossa maahan haudataan kaksi arkkua. Kuvauspaikkatutkija
Tapani Launonen lähetti selonteon kuvauksen toimenpidesuunnitelmasta ja kohtauksen käsikirjoituksesta
(liite 1).
Marraskuussa annetussa kirkkoherran päätöksessä todetaan tärkeänä kuvausluvan myöntämisen kriteerinä
hautausmaan pyhyyden, arvokkuuden ja rauhan säilyminen. Siihen liittyy hautausmaan siisteys ja
hautausmaan varsinaisen käytön häiriintymättömyys. Näillä edellytyksillä kohtaus, jossa arkku lasketaan
kaivettuun hautaan ei voi toteutua sillä alueella, johon parhaillaan toimitetaan hautaan siunaamisia ja maahan
laskemisia. Sen sijaan hautausmaan uusi, vielä käyttöön ottamaton alue on mahdollinen tätä varten.
Sarjan kuvaaminen Lumijoella tuo paikkakunnalle positiivista julkisuutta. Tästä näkökulmasta kuvausluvan
myöntäminen liitteessä olevaa kohtausta varten on perusteltua hautausmaan uudelle alueelle.
Seurakunnan näkökulmasta elokuvan tekeminen ei saa tuottaa häiriötä seurakunnan toiminnalle ja elämälle,
eikä vahingoittaa hautausmaata, tai loukata sen arvokkuutta, pyhyyttä ja rauhaa. Kuvausten jälkeen alue on
siistittävä alkuperäiseen kuntoon. Seurakunnalle ei saa tästä tulla kustannuksia. Siksi tuotantoyhtiön on
maksettava kaikki haudankaivamisesta aiheutuneet kustannukset sekä huolehdittava alueen siistiminen ja
vastattava siitä aiheutuneista kustannuksista. Hautapaikkojen ennalleensaattaminen viimeistellään tulevana
kesänä. Tätä varten on tarkoituksenmukaista tehdä näille paikoille seurakunnan ja tuotantoyhtiön kanssa
haudanhoitosopimus, jonka mukaan seurakunta huolehtii kesän töistä eli tasoittamisesta ja nurmettamisesta
ja laskuttaa tuotantoyhtiötä kahden hoitohautapaikan verran.
Kirkkoneuvosto keskusteli kuvausluvasta ja hautojen kaivamisesta. Esko Oksa teki puheenjohtajan
päätösesitykseen vastaesityksen: ”Seurakunta antaa mahdollisuuden kaivaa hautapaikat hautausmaan
ulkopuolelle seurakunnan maalle.” Vastaesitys ei saanut kannatusta.
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Kirkkoneuvosto myöntää Matila&Röhr Production Oy:lle kuvausluvan
Lumijoen seurakunnan hautausmaalle liitteen 1 mukaista kohtausta
kirkkoherran päätöksen 13/2019 26.11.2019 mukaisilla edellytyksillä, ja lisäksi
edellyttäen, että Matila&Röhr Production Oy
-

-

KN:

PÖYTÄKIRJA
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vastaa kaikista kuvauksesta ja sen jälkitöistä aiheutuneista kustannuksista
vastaa hautausmaan saattamisesta kuvausta edeltäneeseen kuntoon
välittömästi kuvausten jälkeen
solmii seurakunnan kanssa haudanhoitosopimuksen voimassaolevalla
haudanhoitohinnalla seuraavaksi vuodeksi (1 vuosi, kaksi hautaa)
hautapaikkojen tasoittamisen viimeistelemiseksi ja hautapaikkojen
nurmettamiseksi
maksaa seurakunnalle haudan kaivuusta ja peitosta voimassaolevan
haudankaivuun maksutaulukon mukaisesti sekä vastaa hautapaikkojen
sulattamisesta aiheutuneista kustannuksista (sulatinlaitteiden vuokra,
sähkö)

Esitys hyväksyttiin.
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6§
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMAN TUOMINEN TIEDOKSI JA
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 1.1. - 31.3.2020
asia 6, liite 2
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 11/2019 17.9.2019 määrännyt kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla ne
kolehdit, jotka on vuoden 2020 aikana koottava kirkkohallituksen määrääminä päivinä. Liitteessä olevassa
kolehtisuunnitelmassa on otettu huomioon kirkkohallituksen määräykset. Lisäksi kirkkohallitus on
määrännyt seuraavat kolehdit kannettaviksi seurakunnan kolehtisuunnitelmassa tarkemmin määriteltyinä
päivinä:
- tammi – maaliskuussa päihde ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta. Liitteessä
olevassa kolehtisuunnitelmassa tätä ehdotetaan kerättäväksi su 9.2.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt, että seurakunnat keräisivät hiippakunnallisen kolehdin
Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä su 16.2. Tämä
on sisällytetty liitteessä olevaan kolehtisuunnitelmaan.
Liitteessä 2 tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi jumalanpalvelussuunnitelma ja vahvistettavaksi ehdotus
kolehtisuunnitelmasta ajalle 1.1. - 31.3.2020.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto päättää:
1. merkitä liitteessä 2 esitetyn jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.1.-31.3.2020 tiedoksi
2. vahvistaa liitteessä 2 esitetyn kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.3.2020
3. valtuuttaa kirkkoherran tarvittaessa muuttamaan kolehtisuunnitelmaa, jos
jumalanpalvelussuunnitelman toteutus muuttuu

KN:

Esitys hyväksyttiin.

7§
LOMAJÄRJESTYS
asia 7, liite 3
Kirkkoneuvosto myöntää virkavapauden ja vuosiloman muun kuin papin viran haltijalle. Kirkkoherran
vuosiloman myöntää tuomiokapituli. (KJ 6:8)
Lumijoen seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden lomajärjestys 1.1.-31.3.2020
on liitteessä 3.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan viranhaltijoiden sekä työsopimussuhteisten
lomajärjestyksen ajalle 1.1.-31.3.2020 liitteen 3 mukaisesti.
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Esitys hyväksyttiin.

8§
MUUT ASIAT
asia 8
Ei ollut.
9§
TIEDOKSI
asia 9
18.1. valtuustoseminaari seurakuntatalossa klo 10-14.30
KN:

Merkittiin tiedoksi.

10 §
TIEDOKSI MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 10
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KN:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04.

.
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