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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2018
Aika:

Torstai 12.4.2018 klo 17.30-18.48

Paikka:

Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6
Ennen varsinaista kokousta, klo 17 alkaen tarjolla kahvit.

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät:
Kiertokari, Vesa, puheenjohtaja
Bergström, Minna
Ellä, Paavo
Hirvonen, Riitta
Hyytiä, Tytti
Kallio, Sinikka
Kinnala, Aaro
Laiho-Virtanen, Lilja
Laivo, Olli
Lipponen, Sampo
Penttilä, Timo
Pietilä, Jouni
Polojärvi, Eila, varapuheenjohtaja
Puukki, Petri
Räsänen, Timo
Sjöblom, Mika
Taskinen, Jani
Tuominen Marjo-Riitta
Tättilä, Anniina
Valtonen, Ilpo
Varpe, Maj-Britt
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Vasama, Jaana
Vaurio, Tuija
Wala, Heikki
Vesola, Henna-Maija
Virtanen, Lasse
Virtanen, Veli-Matti
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poissa
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poissa

Varajäsenet:
Vahtera, Helle
Koski, Kai
Lamminpää, Annakaarina

on
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on
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Muut osallistujat:
kirkkoherra,
talouspäällikkö
Uudenkaupungin kappalainen
Kalannin kappalainen
Lokalahden kappalainen
Pyhämaan kappalainen
Myllymäki, Riitta
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Esa Mierlahti
Tuija Lankinen
Mäkinen, Samuel
Esko Halivaara
Kalliopaasi, Arja
Juhani Kapiainen
tiedottaja, siht.
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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 2017, tilintarkastuskertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen

7.

Seurakuntavaalien järjestäminen

8.

Ilmoitusasiat

9.

Muutoksenhaku

10.

Päätösrukous

11.

Kokouksen päättäminen
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1. §
ALKUHARTAUS
Alkuhartauden piti Esa Mierlahti.

2. §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Kirkkovaltuuston kokouksen avaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Vesa Kiertokari.

Päätös:

Puheenjohtajan ollessa estynyt kirkkovaltuuston kokouksen avasi
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eila Polojärvi.

3. §
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 3.4.2018.
Kuulutus kokouksesta on julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 29.3.2018
sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla 29.3.-12.4.2018.

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 20 ja varavaltuutettuja 3,
yhteensä 23.
Varsinaisten valtuutettujen esteet hyväksyttiin kokouksesta
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poissaolon syyksi. Liite nro 1 § 3.
Puheenjohtaja kutsui poissaolevien varsinaisten jäsenten tilalle
varajäsenet.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

4. §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty 3.4.2018 kirkkovaltuuston jäsenille.
Paikallisessa lehdessä on ilmoitettu kokouksesta 29.3.2018.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

5. §
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 Minna
Bergström ja Paavo Ellä, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, torstaina 19.4.2018 klo 14.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla 19.4.20.5.2018.
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Paavo Ellä
ja Sinikka Kallio, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, torstaina 19.4.2018 klo 14.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla 19.4.20.5.2018.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

6. §
SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja KJ:n 15:5:ssä
tarkoitettu toimintakertomus.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää
kirkkovaltuusto (KJ 15:9).
Kultakin kalenterivuodelta on laadittava toimintakertomus seurakunnan
hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi (KJ 15:6).
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n JHTT Pertti Keskinen on 23.1.2018 ja
27.2.2018 alustavassa tilintarkastuksessa tutustunut tilinpäätökseen
(1.1.2016 alkaen: KL 15 luvun 7 §:n mukaan tilintarkastajan tulee olla JHTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.).
Kirkkoneuvosto käsitteli Tasekirjaa 28.2.2018, 21.3.2018, 11.4.2018 ja
12.4.2018 pidetyissä kokouksissa. Liite nro 1 § 6, Tasekirja 2017.
Tilintarkastaja JHTT Pertti Keskisen laatima tilintarkastuskertomus on
liitteenä. Liite nro 2 § 6.
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Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
1. hyväksyy Tasekirjan (tilinpäätös ja toimintakertomus) vuodelta
2017,
2. myöntää vastuuvapauden seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017,
3. hyväksyy, että tilinpäätöksen alijäämä kirjataan yli/alijäämä
tilille.

Käsittely: Talouspäällikkö esitteli Tasekirjan ja tilintarkastajien raportin.
Käytiin yleiskeskustelu. Valtuutettu Timo Räsänen toi esiin
kustannuskehityksen ja toimenpiteiden tarpeellisuuden:
kiinteistöt vievät paljon rahaa.
Valtuutettu Mika Sjöblom totesi, että kiinteistöjä on myyty ja lisää
ollaan myymässä, kunhan saadaan kaupungin kaavoitukset esim.
Pyhämaan osalta kuntoon.
Päätös:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
1 päätti hyväksyä Tasekirjan (tilinpäätös ja toimintakertomus)
vuodelta 2017,
2 päätti myöntää vastuuvapauden seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017,
3 päätti hyväksyä, että tilinpäätöksen alijäämä, 474.358,43
euroa jätetään edellisten vuosien yli/alijäämä tilille.
On muutoksenhakuoikeus.
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7. § SEURAKUNTAVAALIT 2018
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon
vaalijärjestyksen muutokset marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen
muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa.
Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän.
Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä
ennen seuraavia seurakuntavaaleja.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018
marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11.2018.
Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018.
Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan
vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat.
Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuussäännökset
tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä
eivät enää voi toimia näissä tehtävissä.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta
tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä.
Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää
kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain
mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin
nimetty varajäsen.
Kirkkovaltuusto voi lisäksi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella.
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Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi
äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä
äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää.
Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka
varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin
myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli
äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei
ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen
äänioikeutettujen luettelo.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa
kirkkohallitukseen huhtikuun loppuun mennessä. Äänestysalueisiin jako
toteutetaan muodostamalla Kirjuriin digitoidut äänestysalueet. Seurakunnan,
joka haluaa toteuttaa äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää alueiden
rajat Kirjuriin 31.5.2018 mennessä. Äänestysalueiden nimien tulisi olla
mahdollisimman lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään mahdollisuuksien
mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Nimeämisestä annetaan
tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta ei ole jakautunut
äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi
äänestyspaikka.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin
vaalilautakunta asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien
toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä
jäseniä.
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
vuoden 2018 seurakuntavaaleja varten
1) vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
2) vaalilautakunnan puheenjohtajan
3) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
alue jaetaan äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tietyt vaaleihin
liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmät julkaistaan Uudenkaupungin Sanomissa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että esityksen käsittelyjärjestystä muutetaan,
siten, että ensin käsitellään kohta 3), sitten kohta 1) ja 2).
Lisäksi kohta 3) muutetaan muotoon ”kirkkovaltuusto päättää
jakaa seurakunnan äänestysalueiseen kappeliseurakunnittain”.
1) kirkkovaltuusto päättää jakaa seurakunnan äänestysalueiseen
kappeliseurakunnittain.
2) kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet
3) kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan

1. Valtuutettu Olli Laivo esitti seuraavia varsinaisia jäseniä
vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi: Pauli Saarela,
Vuokko Virtanen, Ilpo Wallin ja varajäseniksi: Esko
Lähteenmäki, Päivi Sandell, Miika Puukki, Pirkko Vapola.
2. Valtuutettu Mika Sjöblom esitti seuraavia jäseniä
vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi: Tapani Viinikkala,
Marja-Liisa Laine, Antti Kuokkanen ja varajäseniksi Mona
Heijari, Jorma Jalava, Teuvo Laihonen, Veli-Matti Laine, Anita
Lamminen, Marjut Ruusunen.
3. Valtuutettu Lasse Virtanen esitti vaalilautakunnan varsinaisiksi
jäseniksi: Katriina Maula, Jorma Laivoranta, Leena Ketola ja
varajäseniksi Arto Salmela, Eino Närvä, Annikki Saarinen.
4. Valtuutettu Sinikka Kallio esitti vaalilautakunnan varsinaisiksi
jäseniksi: Sinikka Virtanen, Maj-Britt Varpe, Eila Polojärvi ja
varajäseniksi: Aaro Kinnala, Riitta Hirvonen, Sinikka Kallio.
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Sinikka Kallio esitti Anja
Savolaista.
Kirkkoherra Esa Mierlahti selvitti, että kirkkoherra ei ole
vaalilautakunnan jäsen, mutta hän pitää huolta toiminnan
edellytyksistä.
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Esityksen mukaisesti
1. Kirkkovaltuusto päätti jakaa Uudenkaupungin seurakunnan
äänestysalueisiin kappeleittain: Uudenkaupungin kappeli,
Kalannin kappeli, Lokalahden kappeli, Pyhämaan kappeli.
2. Kirkkovaltuustoon päätti, että vaalilautakuntaan valitaan 12
varsinaista ja heille varajäsenet, jotka ovat ryhmänsä
varsinaisia jäseniä ryhmien ehdotuksen mukaisessa
järjestyksessä.

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Uudenkaupungin kappeli
Sinikka Virtanen
Maj-Britt Varpe
Eila Polojärvi

Aaro Kinnala
Riitta Hirvonen
Sinikka Kallio

1.1)
1.2)
1.3)

Esko Lähteenmäki
Päivi Sandell
Miika Puukki
Pirkko Vapola

2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

Arto Salmela
Eino Närvä
Annikki Saarinen

3.1)
3.2)
3.3)

Mona Mona Heijari
Jorma Jalava
Teuvo Laihonen
Veli-Matti Laine
Anita Lamminen
Marjut Ruusunen

4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.4)
4.5)

Kalannin kappeli
Pauli Saarela
Vuokko Virtanen
Ilpo Wallin

Lokalahden kappeli
Katriina Maula
Jorma Laivoranta
Leena Ketola
Pyhämaan kappeli
Tapani Viinikkala
Marja-Liisa Laine
Antti Kuokkanen
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3. Kirkkovaltuusto päätti valita Uudenkaupungin seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Anja Savolaisen.

Kirkkoherra ei ole vaalilautakunnan jäsen, mutta hän pitää huolta
toiminnan edellytyksistä.
Kirkkoneuvosto päätti, että tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja
ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan
Uudenkaupungin Sanomat –lehdessä ns. isojako-lehdissä, joka
menee kaikkiin talouksiin.
On muutoksenhakuoikeus.

8. §
ILMOITUSASIAT
Valtuuston iltakoulu ti 22.5. klo 17.30 Uudenkaupungin
seurakuntakeskuksessa, Kouluk. 6.
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.
Lisätietoja vaaleista nähtävillä www.seurakuntavaalit.fi –sivustolla.
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9. §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 9.
10. §
PÄÄTÖSRUKOUS
Päätösrukouksen piti kirkkoherra Esa Mierlahti.
11. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.48.

Eila Polojärvi
kokouksen puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
sihteeri

Paavo Ellä
pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Kallio
pöytäkirjantarkastaja
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