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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika
Paikka

Keskiviikkona 12.12.2018 klo 16:30 – 17:57.
Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6
Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Läsnä

Esa Mierlahti
Lasse Virtanen
Tytti Hyytiä
Olli Laivo
Mika Sjöblom
Marjo-Riitta Tuominen
Heikki Wala
Ilpo Valtonen
Tuija Vaurio

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
poissa, ilm. esteestä
jäsen
poistui 17:30 § 225
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Riitta Hirvonen

varajäsen

Vesa Kiertokari
Eila Polojärvi

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj.

Tuija Lankinen
Arja Kalliopaasi
Juhani Kapiainen
Jukka Kekki
Samuel Mäkinen
Sari Aaltonen

talouspäällikkö
kappalainen
kappalainen
kappalainen
kappalainen
sihteeri

poissa

poissa
poissa
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ASIALISTA:
199 §

Kokouksen avaus

200 §

Kokouksen laillisuus

201 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

202 §

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

203 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

204 §

Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2019

205 §

Seurakunnan valmiussuunnitelma

206 §

Domus asiakirjahallinta – ohjelman käyttöönotto

207 §

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019–2020

208 §

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019–2020

209 §

Kirkkovaltuuston sihteerin tehtävien hoitaminen

210 §

Seurakunnan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen ja
jäsenten valinta toimikaudeksi 2019–2022

211 §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019–2020

212 §

Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valitseminen vuosiksi 2019-2020

213 §

Kirkkoneuvoston varajäsenten valitseminen vuosiksi 2019–2020

214 §

Uudenkaupungin kappelineuvoston jäsenten ja
varajäsenten valitseminen vuosiksi 2019–2022

215 §

Kalannin kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten
valitseminen vuosiksi 2019–2022

216 §

Lokalahden kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen
vuosiksi 2019–2022

217 §

Pyhämaan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten
valitseminen vuosiksi 2019–2022

218 §

Kirkkovaltuuston kokoontumispäivä valtuustokaudella 2019–2022

219 §

Kirkkovaltuuston kokouksista ilmoittaminen
valtuustokaudella 2019–2022

220 §

Kirkkovaltuuston pöytäkirjojen nähtävillä olosta
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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tiedottaminen valtuustokaudella 2019–2022
221 §

Kirkkovaltuuston jäsenten tilapäisistä esteistä
ilmoittaminen

222 §

Kirkkovaltuuston kokouskutsun ja esityslistan
lähettäminen varajäsenille

223 §

Uudenkaupungin seurakunnan luottamushenkilöiden
kokouspalkkiot

224 §

Taloustilanne

225 §

Suorituslisän käyttöönotto Uudenkaupungin seurakunnassa

226 §

Investoinnit 2018

227 §

Muut mahdolliset asiat

228 §

Viranhaltijapäätökset

229 §

Ilmoitusasiat

230 §

Muutoksenhaku

231 §

Kokouksen päättäminen
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199 § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

200 § KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme
päivää ennen kokousta.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Todettiin.

201 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

202 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.
Pyhämaan pellon vuokrauspykälä siirretään seuraavaan
kokoukseen.
Vuokratarjous päiväkotitiloista käsitellään § muut asiat.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hyväksyttiin esityksen mukaan.

203 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Tuija Vaurio ja
Lasse Virtanen.
Esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuija Vaurio ja Lasse Virtanen
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

204 § HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Henkilöstön koulutussuunnitelma käsitellään yhteistoiminnassa vuosittain ja
sen hyväksyy kirkkoneuvosto. Koulutussuunnitelma on ollut
yhteistyötoimikunnassa 4.12.2018.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman,
liite 1 ja 2 § 204.
On muutoksenhakuoikeus.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302 ja talouspäällikkö Tuija Lankinen
p. 044 3634 177
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205 § SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA
Valmiustoimen ylin hallintoelin on seurakunnassa kirkkoneuvosto.
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan valmiussuunnitelman.
Hiippakunnan tuomiokapituli koordinoi seurakuntien valmiussuunnittelua
hiippakunnan alueella. Seurakunta perustaa valmiustoimikunnan, joka vastaa
valmiusasioista ja jota johtaa valmiuspäällikkö. Seurakunnan
valmiussuunnittelusta ja valmiustoimen johtamisesta vastaa kirkkoherra tai
erikseen nimetty valmiuspäällikkö.
Kirkkoneuvosto päätti 30§ / 2018 valmiussuunnitelman laatimisesta ja valitsi
valmiustoimikuntaan luottamushenkilöjäseniksi Lasse Virtasen ja Tytti Hyytiän.
Työntekijäedustajina valmiustoimikunnassa ovat Kimmo Laasonen ja Asta
Palola. Raimo Aarnio (RA Turvallisuuspalvelut) valittiin valmistoimikunnan
asiantuntijajäseneksi. Virkansa puolesta valmiustoimikuntaan kuuluvat
talouspäällikkö ja kirkkoherra,
Uudenkaupungin seurakunnan valmiussuunnitelma on nyt valmis
(salassapidettävä asiakirja).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) päättää hyväksyä Uudenkaupungin seurakunnan
valmiussuunnitelman
2) lähettää valmiussuunnitelman tiedoksi arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille
Ei muutoksenhakumahdollisuutta
Päätös:

1) Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2) Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302.

206 § DOMUS ASIAKIRJAHALLINTA – OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Uudenkaupungin seurakunta ottaa käyttöön 1.1.2019 alkaen Domus asian- ja
dokumentinhallintajärjestelmän.
Järjestelmän avulla parannetaan tiedonkulkua ja päätöksenteon
läpinäkyvyyttä.
Valmisteilla olevien asioiden koko prosessi kaikkine etenemisvaiheineen asian
vireille tulosta päätökseen näkyy tarpeen tullen kaikille valmistelussa mukana
oleville tahoille. Järjestelmä mahdollistaa katkeamattoman
sähköisen prosessin koko päätöksenteon läpi.
Viranhaltijapäätösten, kirkkoneuvoston ja – valtuuston asiakirjat siirtyvät
sähköiseen asiakirjahallintoon, joka kattaa sähköisen asiakirjojen
allekirjoituksen ja arkistoinnin. Käyttöön tulee erillinen
luottamushenkilöportaali, jonka avulla esityslistat ja pöytäkirjat jaetaan
sähköisesti ja tietoturvallisesti luottamushenkilöille. Tavoitteena on, että
vaiheittain kaikki seurakunnan asiakirjat siirtyvät Domus-järjestelmään
sähköisesti arkistoitaviksi. Liite 1 § 206.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Uudenkaupungin seurakunnassa
otettavan domus-asiakirjahallintojärjestelmän alkaen 1.1.2019.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

207 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2019–2020
Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
(Kirkkojärjestys 8 luku 2 §).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi
2019–2020
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

208 § KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2019–2020
Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
(Kirkkojärjestys 8 luku 2 §).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
vuosiksi 2019–2020.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

209 §

KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii
tiedottaja, jollei valtuusto toisin määrää.
(Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 kohta 5)
Uudenkaupungin seurakunnassa ei ole vuoden 2019 alusta tiedottajaa.
Tiedotuksen tehtäviä hoitaa toimistosihteeri Sari Aaltonen.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

ESITYSLISTA/
13 / 2018
PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

12.12.2018 9 (23)

kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi toimistosihteeri Sari Aaltosen
toimimisen kirkkovaltuuston sihteerinä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

210 §

SEURAKUNNAN SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN
ASETTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019–2022
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti ensimmäisessä kokouksessaan
kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme
varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 11 §
kohta ).
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden
jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen,
kirkkovaltuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
(Kirkkovaltuuston työjärjestys 11 § kohta 2).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto asettaa suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakuntaan kolme varsinaista
jäsentä ja kolme varajäsentä vuosiksi 2019–2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302
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KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI
2019–2020
Kirkkolain mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
(Kirkkolaki 10 luku 2 § mom. 1.).
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (Kirkkolaki 10
luku 2 § mom. 2.).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa
puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtainen varajäsen. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku 1 §).
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja
ja sitten muut jäsenet. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku 2 §). Kun 2 §:ssä
mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku 3 §).
Kirkkolain mukaisesti jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa
toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia
lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. (Kirkkolaki
23 luku 8 §).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
vuosiksi 2019–2020.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302
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KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2019–2020
Edellisessä asiakohdassa on selvitetty kirkkoneuvoston kokoonpanoa
koskevat määräykset.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varsinaiset seitsemän (7)
jäsentä vuosiksi 2019–2020.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

213 §

KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019–
2020
Edellisessä asiakohdassa on selvitetty kirkkoneuvoston kokoonpanoa
koskevat määräykset.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja
muille varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (7)
vuosiksi 2019–2020.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302
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UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019–2022
Uudenkaupungin kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaisesti
kappeliseurakunnan asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka
jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista
vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen
kuuluu kappelineuvostoon virkansa puolesta. (Uudenkaupungin
kappeliseurakunnan ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2).
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen
ja muina jäseninä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan toimikautensa
ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
(Uudenkaupungin kappeliseurakunnan ohjesääntö 2 luku 4 § mom. 1).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee Uudenkaupungin kappelineuvoston
varsinaiset kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä vuosiksi 2019–2022.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

215 §

KALANNIN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019–2022
Kalannin kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaisesti kappeliseurakunnan
asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto
valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista
seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen kuuluu
kappelineuvostoon virkansa puolesta. (Kalannin kappeliseurakunnan
ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2).
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen
ja muina jäseninä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan toimikautensa
ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
(Kalannin kappeliseurakunnan ohjesääntö 2 luku 4 § mom. 1).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee Kalannin kappelineuvoston varsinaiset
kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi
2019–2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

216 §

LOKALAHDEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019–2022
Lokalahden kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaisesti kappeliseurakunnan
asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto
valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista
seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen kuuluu
kappelineuvostoon virkansa puolesta. (Lokalahden kappeliseurakunnan
ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2).
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen
ja muina jäseninä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan toimikautensa
ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
(Lokalahden kappeliseurakunnan ohjesääntö 2 luku 4 § mom. 1).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee Lokalahden kappelineuvoston varsinaiset
kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi
2019–2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

217 §

PYHÄMAAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019–2022
Pyhämaan kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaisesti kappeliseurakunnan
asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto
valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista
seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen kuuluu
kappelineuvostoon virkansa puolesta. (Pyhämaan kappeliseurakunnan
ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2).
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen
ja muina jäseninä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan toimikautensa
ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
(Pyhämaan kappeliseurakunnan ohjesääntö 2 luku 4 § mom. 1).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee Pyhämaan kappelineuvoston varsinaiset
kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi
2019–2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

218 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOONTUMISPÄIVÄ VALTUUSTOKAUDELLA
2019–2022
Kirkkovaltuuston pääsääntöinen kokoontumispäivä on ollut torstai, ja mikäli
mahdollista jokin muu torstai kuin kuukauden 3. torstai ja kokouksen
alkamisajankohta klo 17.30.
Kirkkoherran esitys:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää pääsääntöisen kokoontumispäivän olevan torstai ja
kokouksen alkamisajankohdan olevan klo 17.30 valtuustokaudella
2019–2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

219 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN
VALTUUSTOKAUDELLA 2019–2022
Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin
on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta.
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen
korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei
ole mainittu kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.
(Kirkkojärjestys 8 luku 5 §).
Kirkkovaltuusto päättää halutaanko pakollisen ilmoittamiskäytännön lisäksi
kokouksista ilmoittaa muulla tavoin seurakunnan jäsenille. Kirkkovaltuuston
kokouksista on ilmoitettu ilmoitustauluilla ilmoittamisen lisäksi
Uudenkaupungin Sanomissa ja seurakunnan kotisivuilla
www.uudenkaupunginseurakunta.fi.
Kirkkoherran esitys:
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää ilmoitustauluilla ilmoittamisen ilmoittaa kokouksista lisäksi
Uudenkaupungin Sanomissa ja seurakunnan kotisivuilla
www.uudenkaupunginseurakunta.fi valtuustokaudella 2019–2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

220 §

KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA
TIEDOTTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019–2022
Kirkkolain mukaisesti pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan
päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai
valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä
on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
(Kirkkolaki 25 luku 3 § mom. 1 ja 4).
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjojen nähtävillä olopaikan. Kirkkovaltuuston
kokouksien pöytäkirjojen nähtävillä olopaikka on ollut seurakunnan
taloustoimisto, Koulukatu 6, II kerros sekä seurakunnan kotisivut
www.uudenkaupunginseurakunta.fi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää kirkkovaltuuston kokouksien pöytäkirjojen nähtävillä
olopaikan olevan seurakunnan taloustoimisto, Koulukatu 6, II
kerros sekä seurakunnan kotisivut
www.uudenkaupunginseurakunta.fi valtuustokaudella 2019–2022.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302
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221 § KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN TILAPÄISISTÄ ESTEISTÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkojärjestyksen mukaisesti milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen
jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä
ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten
luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen
sijaansa.
Jos muu kuin 1 momentissa mainittu luottamushenkilö on tilapäisesti estynyt
saapumasta kokoukseen, hänen on, jos hänellä on varajäsen, kutsuttava
tämä sijaansa. Myös puheenjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle.
Milloin sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä
jossakin asiassa, valitaan kokousta tai sanotun asian käsittelyä varten
tilapäinen puheenjohtaja.
(Kirkkojärjestys 7 luku 3 §).
Kirkkovaltuuston jäsenten tilapäisistä esteistä on ilmoitettu kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle tai sihteerille. Lisäksi valtuutettuja on pyydetty huomioimaan,
että esteestä ilmoittaessaan he samalla ilmoittaisivat myös esteen syyn, koska
ilmoituslista käsitellään valtuuston kokouksissa. Esteen ilmoittaminen on ollut
mahdollista myös sähköpostitse.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää kirkkovaltuuston jäsenten tilapäisistä esteistä
ilmoitettavan kirkkovaltuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Lisäksi valtuutettuja pyydetään huomioimaan, että esteestä
ilmoittaessaan tulee samalla ilmoittaa myös esteen syy.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

222 § KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSKUTSUN JA ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN
VARAJÄSENILLE
Kirkkovaltuuston kunkin vaaliliiton kahdelle ensimmäiselle
varajäsenelle on lähetty valtuuston kokouksen kokouskutsu ja asialista
ennakkotiedotuksena lähestyvästä kirkkovaltuuston kokouksesta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää kirkkovaltuuston kokouksen kokouskutsun ja asialistan
lähettävän ennakkotiedotuksena lähestyvästä kirkkovaltuuston
kokouksesta kunkin vaaliliiton neljälle ensimmäiselle
varajäsenelle.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302

223 § UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
KOKOUSPALKKIOT
Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden suuruudesta päättää
kirkkovaltuusto.
Uudenkaupungin seurakunta on määritellyt kokouspalkkiot Kirkon yleisen
virka- ja työehtosopimuksen työajattomalle viranhaltijalle määritellyn
kokouspalkkion ohjeiden pohjalta. Nykyiset kokouspalkkiot ovat olleet
voimassa 1.1.2015 alkaen. Liite 1 § 223.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle luottamushenkilöiden kokouspalkkiot
hyväksyttäväksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302
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224 § TALOUSTILANNE
Seurakuntatalouden (ilman haudanhoitorahastoa) vuosikate marraskuun
lopussa oli 100,5 t€:a yli talousarvion. Syynä ovat arvioitua paremmat
verotustuotot ja toimintakulujen säästöt.
Kirkollisverotuloja oli marraskuun loppuun mennessä tullut 2,9 M€.
Talousarvio ylittyi 104,5 t€:lla.
Muut toimintatuotot jäävät alle talousarvion, koska myytyjen kiinteistöjen tuotot
siirtyvät vuoteen 2019.
Talousarviossa marraskuun loppuun mennessä oli varattuna 1.819,9 t€:a
henkilöstökuluihin. Marraskuun toteutuma on 1.777,9 t€:a. Säästöä on
talousarvioon verrattuna tullut 42,0 t€:a.
Vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna henkilöstökuluissa on säästetty 169,9
t€:a.
Marraskuun lopussa toimintakulut olivat 2.838,8 t€:a. Talousarviossa
toimintakuluihin oli marraskuun loppuun mennessä varattuna 2.953,8 t€:a.
Vuoden 2017 marraskuussa toteutuma oli 3.058,5 t€:a.
Sijoitusten odotettiin tänä vuonna tuottavan 100,0 t€:a mutta tämä ei toteudu.
Sijoituksista on purettu 100,0 t€:a investointien rahoitukseen.
Marraskuun kirjanpidon ajo valmistuu joulukuun lopulla ja siinä huomioidaan
uuden poistosuunnitelman mukaiset poistot vuodelle 2018.
Tulokseen tulee vaikuttamaan myös vuonna 2018 tehtyjen investointien
tarkastelu taseeseen vietäviin eriin ja käyttötalouteen kuuluviin eriin.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee taloustilanteen tiedoksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

225 § SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNASSA
Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen päätöksen takia
Uudenkaupungin seurakunnassa otetaan käyttöön suorituslisä KirVESTES
2018 – 2020, 26§ mukaisesti. Suorituslisä maksetaan työssä suoriutumisen
perusteella. Suorituslisän maksaminen alkaa 1.1.2020. Ennen suorituslisän
maksamista on arviointijakso 1.2.2019 – 30.9.2019. Suorituslisät tarkistetaan
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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ja vahvistetaan 1.11.–31.12.2019. Vuoden kuluttua arviointijakso alkaa
1.11.2019. Suorituslisä ja siihen liittyvä arviointi toteutetaan vuosittain.
Suorituslisän suuruus on 1.1 % seurakunnan palkkabudjetin peruspalkkojen
yhteismäärästä, mikä summa jaetaan henkilöstölle arvioinnin perusteella.
Arviointi muutetaan numeeriseksi keskiarvoksi kolmesta eri kriteeristä, joiden
perusteella päätetään raamit kenelle suorituslisä maksetaan.
Uudenkaupungin seurakunnan suorituslisän arviointikriteereille on asetettu
seuraavat painoarvot:
 Työssä suoriutuminen ja ammatinhallinta 50 %
 Yhteistyökyky 25 %
 Aloitteellisuus ja kehityshakuisuus 25 %
Suorituslisät vahvistetaan kirkkoherran ja talouspäällikön esityksestä
kirkkoneuvostossa. Suorituslisä ei koske ylintä johtoa, eikä tuntipalkkalaisia.
Arvioinnit ovat JulkL:n 24§:n mukaisesti salassa pidettäviä.
Liite 1 § 225.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy suorituslisän käyttöönoton Uudenkaupungin
seurakunnassa.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

226 § INVESTOINNIT 2018
Talousarviossa oli varattu investointeihin 559 000 euroa.
Investointeihin on vuoden 2018 aikana käytetty 428 864 euroa.
Suurimmat investoinnit olivat Kalannin seurakuntakodin viemärisaneeraus ja
Pyhämaan seurakuntakodin vesivahingon ja asunnon muutostöiden
investointi.
Kalannin viemärisaneeraukseen meni 186 119,64 euroa. Pyhämaan
seurakuntakodin korjaustöihin meni kaikkiaan 312 742,58 euroa. Vuoden
2017 puolella siihen investoitiin 106 108,36 euroa ja vuonna 2018 kulut olivat
170 471,83 euroa.
Vuoden 2018 investointien määrärahaa jäi käyttämättä 130 136 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Liite 1 § 226.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyt investoinnit.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

227 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Vuokratarjous päiväkotitiloista
Päätös:

Päätettiin vuokrata Uudenkaupungin kaupungille päiväkotitilat.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

228 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Viranhaltijapäätös, talouspäällikkö

12 / 2018

29.6.2018

Kipa päätös Mierlahti
199 - 221 /2018
Kipa päätös Hirvonen 38 / 2018
Kipa päätös Kaartinen 26 - 27 / 2018
Kipa päätös Laasonen 83 - 102 / 2018
Kipa päätös Vihlman - / 2018
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kipa päätös Lankinen 142 - 145 /2018
Kipa päätös Palola
21 / 2018
Kipa päätös Vähätupa 70 / 2018

Kipa päätös Rautanen

136 - 152 /2018

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302.

229 § ILMOITUSASIAT
Santtionrastin osakkeiden kauppakirjojen allekirjoitus on 19.12.2018.
Kirkkohallitus

yleiskirje 17/2018

19.11.2018

Kirkkovaltuuston kokous on 17.1.2019.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302.
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230 § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan. Liite nro 1 § 230.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

231 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.57.

Esa Mierlahti
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sari Aaltonen
toimistosihteeri, sihteeri

--------Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Tuija Vaurio
pöytäkirjan tarkastaja

Lasse Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, 13.12. – 28.12.2018 välisenä aikana klo 9–13.
Sari Aaltonen, kirkkoneuvoston sihteeri
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