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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika

Keskiviikkona 18.11.2015 klo 17.30-20.20

Paikka

Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6
Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen kahvit.

Läsnä

Poissa

Esa Mierlahti
Lasse Virtanen
Riitta Hirvonen
Mika Sjöblom
Marjo-Riitta Tuominen
Heikki Wala
Ilpo Valtonen
Tuija Vaurio
Jari Nevavuori

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, läsnä klo 20.20 asti §§ 176-189
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Olli Laivon henk.koht. varajäsen

Aaro Kinnala
Tuija Lankinen
Samuel Mäkinen
Esko Halivaara
Arja Kalliopaasi
Juhani Kapiainen
Riitta Myllymäki

kirkkovaltuuston vpj
talouspäällikkö
kappalainen
kappalainen
kappalainen, läsnä klo 18.45 asti
kappalainen, läsnä klo 18.07 asti §§ 176-186.
tiedottaja, siht.

Tuija Vaurio , jäsen
Olli Laivo
Vesa Kiertokari

Jaana Vasama, henk.koht. varajäsen
kirkkovaltuuston pj.
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ASIALISTA:
176 § Kokouksen avaus ja alkuhartaus
177 § Kokouksen laillisuus
178 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
179 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
180 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
181 § Rippikoulut vuonna 2016
182 § Kolehtisuunnitelma vuodelle 2016
183 § Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan kohde
184 § Palvelevan puhelimen toimintakertomus
185 § Lahjoitus Uudenkaupungin seurakunnalle
186 § Mökkitonttivuokrien uusiminen Pyhämaan Eerolan tilalla RN:O 5
187 § Talousarvio vuodelle 2016, toiminta- ja taloussuunnitelmat
vuosille 2017-2018
188 § Muut asiat
189 § Viranhaltijapäätökset
190 § Ilmoitusasiat
191 § Muutoksenhaku
192 § Päätöshartaus
193 § Kokouksen päättäminen
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176. § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra
Esa Mierlahti.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra
Esa Mierlahti.

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

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

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

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

179. § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi
siten että § 188 Muut asiat käsitellään Uudenkaupungin pappilan
myynti.
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180. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Mika Sjöblom ja
Marjo-Riitta Tuominen.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Sjöblom ja Marjo-Riitta
Tuominen.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Sjöblom ja Marjo-Riitta
Tuominen.

181. § RIPPIKOULUT VUONNA 2016
Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2016, rippikouluihin ilmoittautuminen sekä
ryhmäjako on tehty rippikoulun vuosisuunnitelman mukaisesti.
Liitteenä nro 1 § 181 on vuonna 2016 toteutuvat rippikoulut.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) vuonna 2016 toteutuvat rippikoulut tiedoksi ja
2) päättää, että heinäkuun 2. leirille voidaan ottaa 28
rippikoululaista.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1) sai v. 2016 toteutuvat rippikoulut tiedoksi, liite nro 1 § 181
2) päätti, että heinäkuun 2. leirille voidaan ottaa 28
rippikoululaista.
On muutoksenhakuoikeus.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2016
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään Nro 17/2015 lähettänyt seurakuntiin
kolehtisuunnitelman, jossa on sen määräämät kolehdit sekä
suosituskolehtikohteita. Kapituli on määrännyt kolme hiippakunnalliseen
toimintaan osoitettua kolehtia. Vielä vapaat kolehdit täydennetään
kappeleissa ajankohtaisilla kohteilla.
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2016 on liitteenä nro 1 § 182.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan
Uudenkaupungin seurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle
2016.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan
Uudenkaupungin seurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle
2016.
On muutoksenhakuoikeus.

183.§ VUODEN 2016 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN OMAN SEURAKUNNAN KOHDE
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen
kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja
kehitysmaissa.
Yhteisvastuukeräyksen keräystuotto jaetaan seuraavasti:
60 % Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön
ja katastrofiapuun.
20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja
20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön, tästä osasta
10 % oman seurakunnan diakoniatyöhön.
Hallituksen kehitysyhteistyöhön kohdistamista leikkauksista johtuen Kirkon
Ulkomaanapu joutuu lopettamaan työnsä viidessä maassa. Yksi näistä on
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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vuoden 2016 keräyksen esimerkkikohteeksi valittu Mosambik.
Mosambikin korvaavaksi kansainvälisen diakonian esimerkkikohteeksi vuoden
2016 Yhteisvastuukeräykseen on valittu Uganda, jossa yhteisvastuuvaroin
tuetaan nuorten koulutusta ja toimeentuloa.
Samasta syystä johtuen myös muissa Yhteisvastuukeräyksen kohdealueissa
tapahtuu muutoksia. Uudet kohdealueet vuoden 2016 alusta lähtien ovat
Uganda, Keski-Afrikan tasavalta, Myanmar, Lähi-Itä ja Keski-Amerikka.
Yhteisvastuun keräystoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.11.2015.
Yhteisvastuu 2016 käynnistyy sunnuntaina 7.2.2016.
Kirkkoherran esitys:
Uudenkaupungin seurakunnan osuus (10 %)
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta ohjataan
seurakunnan Diakoniarahastoon.
Päätös:

Uudenkaupungin seurakunnan osuus (10 %)
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta ohjataan
seurakunnan Diakoniarahastoon.
On muutoksenhakuoikeus.

184.§ PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Palveleva puhelin on evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä auttava puhelin,
jonne voi soittaa nimettömänä. Palvelevan puhelimen työ johdetaan ja
toteutetaan Turun seurakuntayhtymästä käsin. Toiminnanjohtaja Päivi
Mäntylän kirje ja palvelevan puhelimen toimintakertomus vuodelta 2014 ovat
liitteenä nro 1 § 184.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi palvelevan puhelimen
toimintakertomuksen vuodelta 2014.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi palvelevan puhelimen
toimintakertomuksen vuodelta 2014.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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185.§ LAHJOITUS UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNALLE
Uudenkaupungin seurakunta on 2.10.2015 saanut lahjoituksena Malmsjö merkkisen pianon. Lahjoittaja on Sakari Heiskanen. Hän on vuosikymmenten
ajan tehnyt laulajana yhteistyötä seurakunnan kanssa. Vastaava kanttori
Ari Hirvonen on ottanut lahjoituksen vastaan ja siinä yhteydessä on asiaa
hoitaneen Anna-Liisa Heiskasen kanssa sovittu, että seurakunta voi
halutessaan sijoittaa pianon muualle kuin seurakunnan tiloihin.
Lahjoituksena saatu piano on näin ollen lainattu Attendo Hellän hoivakotiin.
Seurakunnan toimesta pidetään säännöllisesti hartaushetkiä Attendo
Hellässä, joten soitin palvelee seurakunnankin toimintaa siellä. Hoivakoti
huolehtii pianon virityksestä ja huollosta niin kauan kuin soitin on heidän
tiloissaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) merkitsee lahjoituksen tiedoksi ja
2) pyytää kanttori Ari Hirvosen välittämään seurakunnan
kiitoksen lahjoittajille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1) merkitsi lahjoituksen tiedoksi ja
2) pyytää kanttori Ari Hirvosen välittämään seurakunnan
kiitoksen lahjoittajille.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

186.§ MÖKKITONTTIVUOKRIEN UUSIMINEN PYHÄMAAN EEROLAN TILALLA RN:0 5
Asiaa on käsitelty aikaisemmin kirkkoneuvoston kokouksessa 19.8.2015
pykälässä 146. Asia siirrettiin uudelleen valmisteluun.
Alueella on käynnissä kaavoitus, mutta sitä ei ole saatu vielä valmiiksi.
Seurakunnan taloudellisen tilanteen takia on syytä myös arvioida vuokratasoa.

Talouspäällikön esitys:
Sopimukset uusitaan entisin ehdoin viideksi vuodeksi. Liitteenä
maavuokrasopimuksen malli, liite 1 § 186. Asiaan palataan, jos
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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kaavoituksen valmistuminen aiheuttaa muutostarvetta. Vuokrien
tuotto-odotus nostetaan kolmeen prosenttiin.
Päätös:

Sopimukset uusitaan entisin ehdoin viideksi vuodeksi. Liitteenä
maavuokrasopimuksen malli, liite 1 § 186. Asiaan palataan, jos
kaavoituksen valmistuminen aiheuttaa muutostarvetta. Vuokrien
tuotto-odotus nostetaan kolmeen prosenttiin.
On muutoksenhakuoikeus.

187.§ TALOUSARVIO VUODELLE 2016, TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAT
VUOSILLE 2017-2018
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä
myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet
toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2).
Kirkkoneuvoston iltakoulussa 20.10.2015 käsiteltiin seurakunnan toiminta- ja
talousarviota vuodelle 2016 ensimmäistä kertaa.
Liitteenä nro 1 § 187 on toiminta- ja taloussuunnitelma.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto:
1. käsittelee talousarvion vuodelle 2016, toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018,
2. esittää talousarvion vuodelle 2016, toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018 kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi,
3. esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi alijäämän kattamista
edellisten vuosien ylijäämällä,
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA

12 / 2015

18.11.2015

9 (12)

4. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion
sitovuustasoksi pääluokan nettomenon sitovuustasoa.
Käsittely: Käytiin yleiskeskustelu talousarviosta.
Jari Nevavuori esitti, ettei rippikoulumaksuja peritä v. 2017 ja
2018. Lasse Virtanen kannatti asiaa. Riitta Hirvonen esitti, että
maksut pidetään talousarviossa. Asiasta äänestettiin: 3 ei ääntä ja
5 jaa ääntä. Kirkkoneuvosto päätti, että rippikoulumaksut peritään
v. 2017 ja 2018.

Päätös:

1. käsitteli talousarvion vuodelle 2016, toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018. Kirkkoneuvosto päätti
äänin 5-3, että rippikoulumaksut peritään v. 2017 ja 2018.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
tarkistetut hautapaikkamaksut.
2. päätti esittää talousarvion vuodelle 2016, toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018 kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi,
3. päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi alijäämän
kattamista edellisten vuosien ylijäämällä,
4. päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion
sitovuustasoksi pääluokan nettomenon sitovuustasoa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

188. § UUDENKAUPUNGIN PAPPILAN MYYNTI
Talouspäällikkö selvitti, että Uudenkaupungin pappila on myynnissä ja että
siitä on tullut kirjallinen tarjous.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Uudenkaupungin pappilasta saadun
tarjouksen ja antaa talouspäällikölle valtuudet allekirjoittaa
kauppakirjan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä pappilasta saadun tarjouksen ja
antaa talouspäällikölle valtuudet allekirjoittaa kauppakirjan.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
pappilan myymisen ja edelleen kirkkohallitukselle.
On muutoksenhakuoikeus.

189.§ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Kirkkoherra Esa Mierlahti:
10/2015

8.10.2015 virkatodistusten ja sukuselvitysten allekirjoitusoikeus

11/2015

28.10.2015 osallistuminen seurakunnan tilinpäätöspäivään 3.12.
Vantaalla.

Lapsityönohjaaja Minna Rautanen:
06/2015

1.10.2015 määräaikainen työsopimus

08/2015

1.10.2015 määräaikainen työsopimus

10/2015

9.11.2015 määräaikainen työsopimus

12/2015

9.11.2015 määräaikainen työsopimus

Talouspäällikkö Tuija Lankinen:
33/2015

16.11.2015 sähkön hankinta

34/2015

16.11.2015 rakennuslupa

35/2015

16.11.2015 maksukortti
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

190.§ ILMOITUSASIAT
-

Kirkkoneuvosto (148§/2015) on päättänyt johtoryhmän perustamisesta.
Johtoryhmän työskentely käynnistyi 28.10. alkukokoontumisella, johon
osallistuivat myös hiippakuntasihteerit Anssi Nurmi ja Mirkka Torppa.

-

Kirkkohallituksen Yleiskirje 24/2015 (liite nro 1 § 190) koskee
kirkonkirjojen Kirjuri -järjestelmää. Yleiskirjeessä todetaan mm. Tietojen
kokoaminen yhdelle virkatodistukselle edellyttää, että seurakunnat
digitoivat ja indeksoivat manuaalisen kirkonkirjamateriaalinsa
(kirjamuotoiset kirkonkirjat ja perhelehdet), että materiaali on viety Kirjurin
digiosioon ja että se on tarkastettu.
Uudenkaupungin seurakunnassa muut toimenpiteet on tehty, tarkistaminen
puuttuu. Kiertokirjeessä edellytetään, että materiaali on tarkistettava ja
havaitut virheet korjattava vuoden 2017 loppuun mennessä.

-

Kokousaikataulu keväälle 2016, liite nro 2 § 190.

-

Srk-keskuksen konehuoneen ja ilmastoinnin muutossuunnitelmat esitetään
joulukuun kokouksessa.
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191.§ MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 191.

192.§ PÄÄTÖSRUKOUS
Päätösrukouksen piti kappalainen Samuel Mäkinen.

193.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

__________________________

______________________________

Esa Mierlahti
kirkkoherra, puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
tiedottaja, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

__________________________

______________________________

Mika Sjöblom
pöytäkirjan tarkastaja

Marjo-Riitta Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

