Kirkkovaltuusto

30.5.2013

sivu

( 1 / 12)

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 2 / 2013
Aika:

Torstai 30.5.2013 klo 18.00- 19.20

Paikka:

Seurakuntakoti Paanula, Lokalahti (Papinpellontie 3)

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät:
Valtonen, Ilpo
puheenjohtaja
Anto, Leena varapuheenjohtaja
Ahtiainen, Jussi
Antola, Jouko
Bergström, Minna
Ellä, Paavo
Hirvonen, Riitta
Kallio, Oili
Kallio, Sinikka
Kapiainen, Tarja
Kinnala, Aaro
Kivistö, Marko
Laivo, Olli
Lipponen, Sampo
Nevavuori, Jari
Penttilä, Timo
Pietilä, Satu
Polojärvi, Eila
Puukki, Petri
Saarela, Pauli
Salaterä, Juha
Sjöblom, Mika
Tättilä, Anniina
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Vapola, Pirkko
Vesola, Henna-Maija
Virtanen, Lasse
Virtanen, Veli-Matti

on
on
on
on

Varajäsenet:
Laiho-Virtanen, Lilja
Tanner, Päivi
Vahtera, Helle
Tuominen, Marjo-Riitta

on
on
on
on

Muut osallistujat:
kirkkoherra
Mierlahti, Esa
on
Uudenkaupungin kappalainen
Juuti, Jarkko
poissa
Kalannin kappalainen
Halivaara, Esko
on
Lokalahden kappalainen Kalliopaasi, Arja
on
Pyhämaan kappalainen
Kapiainen, Juhani
poissa
vs. talouspäällikkö
Huhtala, Ilkka
on
tiedottaja
Myllymäki, Riitta, sihteeri on
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ASIALISTA:

1.

Alkuhartaus

2.

Kokouksen avaus

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan
tarkastusajankohdan määrääminen

6.

Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012, tilintarkastuskertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen

7.

Veroprosentti vuodelle 2014

8.

Kasvatus- ja diakoniatyön vastuuryhmien lopettaminen

9.

Ilmoitusasiat

10.

Muutoksenhaku

11.

Päätösrukous

12.

Kokouksen päättäminen
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16 §
ALKUHARTAUS
Alkuhartauden piti kappalainen Arja Kalliopaasi.

17 §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Kirkkovaltuuston kokouksen avaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Ilpo Valtonen.

Päätös:

Kirkkovaltuuston kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Ilpo Valtonen.

18 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen (KJ 8:5) on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty valtuutetuille 16.5.2013.
Kuulutus kokouksesta on julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 18.5.2013
sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla 17.5.2013-30.5.2013.

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto.
Todetaan mahdolliset tilapäisesti estyneet,
hyväksytään esteet ja kutsutaan varajäsenet tilalle.
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Sihteeri suoritti nimenhuudon, jossa todettiin läsnäolijat.
Varsinaisia valtuutettuja oli läsnä 21 ja varavaltuutettuja 4

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

30.5.2013

sivu

( 5 / 12)

Varsinaisten valtuutettujen esteet hyväksyttiin kokouksesta
poissaolon syyksi. Liite nro 1 § 18.
Puheenjohtaja kutsui poissaolevien varsinaisten jäsenten tilalle
varajäsenet. Kaikkiaan päätöksentekijöitä oli läsnä 25.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

19 §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty 16.5.2013 kirkkovaltuuston jäsenille.
Paikallisessa lehdessä on ilmoitettu kokouksesta 18.5.2013.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

20 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJANKOHDAN MÄÄRÄÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan: ”Yhteinen kirkkovaltuusto
valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.”
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Jouko
Antola ja Minna Bergström, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu
6, torstaina 6.6.2013 klo 13.00.
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla
7.6.2013-8.7.2013.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksessä Minna
Bergström ja Paavo Ellä, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu
6, torstaina 6.6.2013 klo 13.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla
7.6.2013-8.7.2013.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

21 §
SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Tasekirja 2012 (erillisenä liitteenä) käsiteltiin ja allekirjoitettiin kirkkoneuvoston
kokouksessa 20.3.2013.
Uudenkaupungin seurakunnan tilintarkastus vuodelta 2012 on suoritettu
9.4.2013. Tilintarkastajan tilintarkastusraportti on liitteenä nro 1 § 21 ja
tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2 § 21.
Tilinpäätöksen alijäämä päätettiin esittää jätettäväksi edellisten vuosien
yli/alijäämä tilille ja katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.
Tasekirjan lukuihin ei kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen ole tehty
muutoksia.
Esitys

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
1. Hyväksyy Tasekirjan (tilinpäätös ja toimintakertomus) vuodelta
2012.
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2. Hyväksyy, että tilinpäätöksen alijäämä jätetään edellisten
vuosien yli/alijäämä tilille ja alijäämä (486.515,86 euroa)
katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.
3. Myöntää vastuuvapauden seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille tilikaudelta1.1.-31.12.2012.
Käsittely

Käytiin yleiskeskustelu.
Talouspäällikkö Ilkka Huhtala esitteli Tasekirjaa 2012.
Tilintarkastusraportissa (liite 1 § 21) todetaan, että taloushallinto
on asianmukaisesti hoidettu ja tilintarkastuskertomuksessa
(liite 2 § 21) esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä.

Päätös:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti, että
1. Hyväksyy Tasekirjan (tilinpäätös ja toimintakertomus) vuodelta
2012.
2. Hyväksyy, että tilinpäätöksen alijäämä jätetään edellisten
vuosien yli/alijäämä tilille ja alijäämä (486.515,86 euroa)
katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.
3. Myöntää vastuuvapauden seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille tilikaudelta1.1.-31.12.2012.

On muutoksenhakuoikeus.
.
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22 §
VEROPROSENTTI VUODELLE 2014
VEROPROSENTTI VUODELLE 2014
Vuosi

Uudenkaupungin Kirkollisverotulot
seurakunnan
jäsenmäärä
2008
13 845
2 929 510,77
2009
13 715
2 896 164,62
2010
13 498
2 832 572,37
2011
13 299
2 838 877,84
2012
13 072
2 859 172,36

Uudenkaupungin seurakunnan veroprosentti on ollut pitkään 1,5 %.
Esitys

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto hyväksyy
Uudenkaupungin seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,5 %
vuodeksi 2014.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti
yksimielisesti Uudenkaupungin seurakunnan
kirkollisveroprosentiksi 1,5 % vuodeksi 2014.
On muutoksenhakuoikeus.

23§
KASVATUS- JA DIAKONIATYÖN VASTUURYHMIEN LOPETTAMINEN

Uudenkaupungin seurakunnan organisaatiota hahmoteltaessa lähtökohta oli,
että organisaation tulee olla mahdollisimman selkeä ja toimiva ja näin palvella
seurakunnan perustehtävää - varsinaista seurakuntatyötä, ihmisten
kohtaamista - parhaalla mahdollisella tavalla.
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Uudenkaupungin seurakunta on yksi seurakunta, jossa on neljä
kappeliseurakuntaa. Uudenkaupungin kappelineuvoston tehtäviin liitettiin
vastuu koko seurakunnan aikuistyöstä.
Kirkkovaltuusto päätti (22 §/2009) perustaa Uudenkaupungin seurakuntaan
Kasvatus- ja Diakoniatyön vastuuryhmän ja hyväksyi vastuuryhmien
ohjesäännön.
--------------------------Piispa Kari Mäkinen suoritti työvierailun Uudenkaupungin seurakunnassa 13.14.5.2009. Tuosta vierailusta laaditussa muistiossa piispa totesi mm
seuraavaa: ”pidän tarpeellisena sitä, että noin viiden vuoden kuluttua
seurakunnan sisällä organisaatiota ja kappelirakenteen toimivuutta arvioidaan
perusteellisesti ja ryhdytään sen edellyttämiin tarkennuksiin ja muutoksiin.”
Kuluneen neljän vuoden aikana:
- Yhteiskunnan, koko kirkon ja seurakuntien elämässä on tapahtunut paljon;
rakenteista ja taloudesta käydään jatkuvaa keskustelua
- on saatu kokemuksia seurakunnan organisaation toimivuudesta,
toiminnassa
- seurakunnan organisoitumisessa on tapahtunut muutoksia: on perustettu
talous- ja kiinteistötyöryhmä sekä kappeleihin kappelityöryhmiä.
- vastuuryhmät ovat etsineet omaa paikkaansa.
---------------------------Kirkkoneuvosto päätti (111 §/2012) käynnistää työn Uudenkaupungin
seurakunnan organisaation ja kappelirakenteen toimivuuden arvioimiseksi ja
pyytää kappelineuvostoilta ja vastuualueilta aiheesta lausunnot.
Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kappelineuvoston lausunnoissa pidetään
kappelirakennetta hyvänä - se turvaa sekä paikallista identiteettiä että
mahdollistaa seurakuntalaisten aktiivisen mukanaolon.
Uudenkaupungin kappelineuvoston lausunnossa nostetaan esille myös
muutostoiveita, esim. kappelineuvoston vastuuta koko seurakunnan
aikuistyöstä pidetään lausunnoissa käytännössä toimimattomana. Lausunto
päättyy: ”Kappelineuvosto katsoo yksimielisesti, että näin ei ole hyvä jatkaa.
Uudenkaupungin nykyiselle organisaatiolle ja kappelirakenteen toimivuudelle
pitää tehdä jotain”.
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Kasvatuksen vastuuryhmän muistioon 11.2.2013 on kirjattu:
- Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että vastuuryhmä lopetetaan, mutta
toiminnallinen ryhmä voi jatkaa epävirallisessa muodossa tulevaisuudessakin
tarpeen mukaan.
Diakoniatyön vastuuryhmä ei ole käytännössä koko aikana toiminut.
Kasvatus- ja Diakoniatyön vastuuryhmän toiminnan loppumisen voi
kirkkovaltuusto päättää.
Uudenkaupungin kappelineuvoston vastuu koko seurakunnan aikuistyöstä on
kirjattu kappelineuvoston ohjesääntöön, joten tämän kytköksen purkaminen
edellyttää kappelineuvoston ohjesäännön muuttamista. Tämä edellyttää
valmistelua.
Tämän valmistelun yhteydessä on syytä pohtia Uudenkaupungin seurakunnan
rakennetta ja toimivuutta pidemmälle tulevaisuuteen. Kirkossa valmistellaan
parhaillaan Uusi seurakuntayhtymä 2015 -mallin pohjalta kaikkiin seurakuntiin
vaikuttavaa rakenneuudistusta. Tulevaisuudessa Uudenkaupungin seurakunta
kuuluu osana suurempaan seurakuntakokonaisuuteen tai muodostaa tällaisen
kokonaisuuden keskuksen. Seurakunnan kannalta on tärkeätä, missä
muodossa ja kunnossa se on tämän uudistuksen tapahtuessa.
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päättää,
että kasvatuksen ja diakoniatyön vastuuryhmät lopetetaan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen
mukaisesti lopettaa kasvatuksen ja diakoniatyön vastuuryhmät.
On muutoksenhakuoikeus.
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24 §
ILMOITUSASIAT
- Jaettiin valtuutetuille laatimisohje vuoden 2014 talousarviolle ja taloudelle
suunnitelmakautena 2015-2016.
- Kaikki seurakunnan kirkot ovat Tiekirkkoja ja avoinna 3.6.-11.8.2013
arkisin klo 11–17 ja sunnuntaina 12–16 (Lokalahden kirkko on
avoinna 3.6.-4.8.2013). Kirkoissa on opas paikalla ko. aikoina.
- Länsi-Suomen Herännäisjuhlat pidetään Kalannissa 12.-14.7.2013.
Tarkempi ohjelma www.ukisrk.fi etusivun linkistä.
- Kalannin kirkossa on Pietari Henrikinpojan tekemät seinämaalaukset.
Tänä kesänä maalausten tulkintaa helpotetaan tuomalla kuvallinen
tekstitetty opaste maalausten eteen (3.6.-11.8.2013). Tekstin on laatinut
kuvataitelija Raimo Aarras.
- Kalannin kirkkoon on tilattu uudet kirkkotekstiilit Silja van der Meeriltä
kaikissa liturgisissa väreissä. Vihreä sarja siunataan käyttöön 2.6.2013
jumalanpalveluksen yhteydessä.
- Lokalahden kirkko 250 vuotta 1. adventtina 2013.
- Uudenkaupungin kirkko 150 vuotta v. 2014 loppiaisena.
- Piispantarkastus Uudessakaupungissa vuonna 2014.
- Valtuutetut saivat esitteitä tulevan kesän tapahtumista.

25 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku , liite nro 1 § 25.

26 §
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÄÄTÖSRUKOUS
Päätösrukouksen piti kirkkoherra Esa Mierlahti.
27 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita, toivotti hyvää kesää ja päätti kokouksen klo
19.20.

Ilpo Valtonen
puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Minna Bergström

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Paavo Ellä

