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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikkona 23.8.2017 klo 16:30 – 18:07

Paikka

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
saapui klo 16:39 § 100 aikana
jäsen
poistui klo 17:47
jäsen
jäsen
jäsen
poistui klo 17:47
jäsen
jäsen

Vesa Kiertokari
Eila Polojärvi
Tuija Lankinen
Esko Halivaara
Arja Kalliopaasi
Juhani Kapiainen
Samuel Mäkinen
Sari Aaltonen

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj.
talouspäällikkö
kappalainen
kappalainen
kappalainen
kappalainen
sihteeri

poissa

poissa
poissa

Poissa
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ASIALISTA:

96 §

Kokouksen avaus

97 §

Kokouksen laillisuus

98 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

99 §

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

100 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

101 §

Seurakunnan maallikkoedustajien valinta arkkipiispan vaaliin 2018

102 §

Kirkkohallitukselta tullut palautepyyntö seurakunnille

103 §

Läänin rovastilta tullut kirje uuden Nousiaisten rovastikunnan
käynnistämisestä

104 §

Toiminta- ja taloussuunnitelmien aikataulu vuosille 2018–2020

105 §

Talousarvion raamit

106 §

Pyhämaan seurakuntatalo

107 §

Muut mahdolliset asiat

108 §

Viranhaltijapäätökset

109 §

Ilmoitusasiat

110 §

Muutoksenhaku

111 §

Kokouksen päättäminen
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96 § KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi.

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

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

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

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

99 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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100 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Ilpo Valtonen ja
Tuija Vaurio.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ilpo Valtonen ja Tuija Vaurio.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös:

101 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Valtonen ja Tuija Vaurio.

SEURAKUNNAN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VALITSEMINEN ARKKIPIISPAN
VAALIIN 2018
Arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle 1.6.2018.
Tuomiokapitulin päätöksen mukaan arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros
käydään torstaina 8.2.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta
annetuista äänistä, toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen
ehdokkaan kesken torstaina 1.3.2018.
Äänioikeus arkkipiispan vaaleissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla
sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on
yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603.
Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä
hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet.
Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.
Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan
äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa,
jotta muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on
vahvempi. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja
niiden merkityksen kasvu.
Tuomiokapituli on 9.8.2017 päättänyt kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5
kohdassa tarkoitettujen maallikkovalitsijoiden lukumäärän ja jakautumisen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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seurakuntien kesken. Uudenkaupungin seurakunnasta valitaan yhteensä 14
maallikkoedustajaa.
Kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenten on valittava
maallikkovalitsijat ennen 15.9.2017. Kirkkoherran tulee huolehtia, että valinta
toteutuu ja lähettää tieto valittujen nimistä, postiosoitteista ja
sähköpostiosoitteista tuomiokapitulille niin, että tieto on tuomiokapitulissa
viimeistään 15.9.2017.
Kirkkovaltuuston maallikkoedustajien valintakokous on tiistaina 5.9. klo 18.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että se valitsee arkkipiispan vaaliin 2018 yhteensä 14
maallikkoedustajaa Uudenkaupungin seurakunnasta.
Ei muutoksenhakumahdollisuutta

Päätös:

102 §

Päätös esityksen mukaan.

KIRKKOHALLITUKSELTA TULLUT PALAUTEPYYNTÖ SEURAKUNNILLE

Pyyntö koskee kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä
linjauksia. Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan
innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta.
Tämän palautekyselyn kautta irrottaudutaan lähitulevaisuudesta ja katsotaan
laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin normaalissa toiminnan
suunnittelussa.
Kirkon tulevaisuuden visioinnissa on tärkeää, että teemme sen yhdessä. Siksi
kirkolliskokous pyytää tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautta
seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta.
Pyynnössä toivotaan, että tässä tulevaisuustyössä mukana ovat
luottamushenkilöt ja työntekijät.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Ajatuksena on, että seurakunta antaa palautteen seuraavasti:
- jokainen voi tutustua materiaaliin jo ennen kokousta ja kirjata ylös/paperille
oman palautteensa
- kokouksessa kokoamme yhteen neuvoston jäsenten
palautteet
Kirkkoherra ja talouspäällikkö kokoavat tiivistelmän neuvoston jäseniltä ja
työntekijöitä tulleista palautteista
Kirkkohallitukselle palaute toimitetaan saadun sähköisen linkin välityksellä.
Vastausaika päättyy perjantaina 8.9.17

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun palautteesta ja
jäsenten palautteen kootaan yhteen.
Ei muutoksenhakumahdollisuutta

Päätös:

103 §

Talouspäällikkö ja kirkkoherra laativat vastauksen.
Kirkkoneuvosto pitää kyselyn toteutustapaa ja aikataulua
mahdottomana, vaikka asia on tärkeä.

LÄÄNIONROVASTIN KIRJE UUDEN NOUSIAISTEN ROVASTIKUNNAN
KÄYNNISTÄMISESTÄ
Lääninrovastin Pertti Ruotsalo on lähettänyt kirjeen koskien uuden
Nousiaisten Rovastikunnan käynnistämisestä (Lääninrovastin virkakirje
1 / 2017 1.6.2017 liitteenä. Kirje oli ilmoitusasiana kirkkoneuvoston
kokouksessa 1.6.2917) Liite nro 1 § 103.
Kirjeen päätteeksi lääninrovasti toteaa
- Esitän kunnioittavasti edellä olevan tiedoksi ja tarvittavilta osin
hyväksyttäväksi.
- Vastaan mielelläni kysymyksiin ja otan vastaan asiaan liittyvää
palautetta ja ehdotuksia.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus käydä keskustelu kirjeen
esityksistä ja antaa siitä palautetta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitse lääninrovasti virkakirjeen tiedoksi.
Ei muutoksenhakumahdollisuutta

Päätös:

104 §

Merkittiin lääninrovastin kirje tiedoksi.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN AIKATAULU VUOSILLE 2018–
2020
Tilintarkastuskertomuksessa edellytetty talouden tasapainotussuunnitelma
pitää näkyä toiminta- ja taloussuunnitelmissa ajoitettuna vuosille 2018 - 2020.
Henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelma käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa
20.9.2017.
Toimintasuunnitelma- ja talousarviopohjat on jaettu vastuuhenkilöille.
Talousarvioiden pitää olla valmiina 11.10.2017.
Kirkkoneuvosto käsittelee talousarviota kokouksissaan 18.10. ja 15.11.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi selvityksen aikataulusta
toiminta- ja taloussuunnitelmien tekemisestä vuosiksi 2018–2020.
Ei muutoksenhakumahdollisuutta
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVION RAAMIT
Talouden tasapainottaminen on tehtävä, koska vuonna 2016 käytettiin
loppuun edellisten vuosien ylijäämäiset tulokset.
Talouden tasapainottaminen edellyttää kulujen vähentämistä seuraavien
kolmen vuoden aikana 300.000 eurolla.

Talouspäällikön esitys:
Talous tasapainotetaan seuraavien kolmen vuoden aikana
seuraavilla keinoilla:
Henkilöstövähennyksiä 20.000 -60.000 euroa vuodessa niin, että
kolmen vuoden aikana vähennys on 120.000 euroa.
Kiinteistöjen kautta 40.000 – 100.000 euroa vuodessa niin, että
kolmen vuoden aikana vähennys on 180.000 euroa. Tämä
saavutetaan kiinteistöjen, tonttien ja metsän myynnillä.
Jos kiinteistöjen kautta päästään parempaan tulokseen, voidaan
henkilöstön osuutta siirtää vuoden 2020 jälkeiseen aikaan.
Tulojen lisäämiseksi käydään läpi seurakunnan keräämät maksut.

Päätös:

106 §

Päätettiin esityksen mukaisesti.

PYHÄMAAN SEURAKUNTATALO
Keväällä havaitun vesivahingon korjaus on edennyt Pyhämaan
seurakuntatalolla siihen vaiheeseen, että sauna, pesu- ja pukuhuone sekä
keittiö on kuivattu ja purettu. Talon päädyssä ollut asunto on vapautunut, joten
sen muuttaminen lapsityön käyttöön voidaan aloittaa. Asunnossa tehtiin
tarvittavat purkutyöt samalla, kun keittiö purettiin. Rakennuslupa
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käyttötarkoituksen muuttamiseen on saatu, joten suunnittelutyö voidaan
aloittaa.
Talouspäällikön esitys:
1. Aloitetaan suunnittelutyö sekä keittiön että asunnon osalta.
2. Tehdään lisätalousarvio koko työn tekemisestä vuonna 2017.

Päätös:

107 §

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätös: Ei muita asioita.

108 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoherra Esa Mierlahti:
9 / 2017
3.7.2017
1.8.2017–26.1.2018
10 / 2017

Lastenohjaajan viransijaisuuden täyttäminen ajalle

19.7.2017 Viranhoitovelvollisuuden muutos

Talouspäällikkö Tuija Lankinen:
15 / 2017
16 / 2017

27.6.2017 Määräaikainen työsuhde
11.8.2017 Pyhämaan srk-talon asunnon purkutyöt

Kirkkoherran esitys:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

109 §

Merkittiin tiedoksi.

ILMOITUSASIAT
Hiippakuntapastori Pauliina Järvisen viranhaltijapäätös
koskien sairaalapastori Outi Ijäksen viranhoitovelvollisuuden muutoksesta.
Liite nro 1 § 109.
Uudenkaupungin uuden kirkon takaosaan on ideoitu mahdollisia
muutoksia.
Kirkkohallituksen yleiskirje 10 / 2017 10.5.2017
Kirkkohallituksen yleiskirje 11 / 2017 5.6.2017
Kirkkohallituksen yleiskirje 12 / 2017 5.6.2017
Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje A7/2017 15.8.2017

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 110.
Päätös:

111 §

Hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:07.

Esa Mierlahti
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sari Aaltonen
toimistosihteeri, sihteeri

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

Ilpo Valtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Tuija Vaurio
pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, 24.8.- 6.9.2017 välisenä aikana klo 9–13.
Sari Aaltonen, kirkkoneuvoston sihteeri
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