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ASIALISTA:
1.
2.
3.
4.
5.

Alkuhartaus
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan
tarkastusajankohdan määrääminen

6. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2015-2016
7. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2015-2016
8. Kirkkovaltuuston sihteerin tehtävien hoitaminen 2015-2015
9. Seurakuntavaalien vaalituloksen toteaminen
10. Seurakunnan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen ja
jäsenten valinta toimikaudeksi 2015-2018
11. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2015-2016
12. Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valitseminen vuosiksi 2015-2016
13. Kirkkoneuvoston varajäsenten valitseminen vuosiksi 2015-2016
14. Uudenkaupungin kappelineuvoston jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2015-2018
15. Kalannin kappelineuvoston jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2015-2018
16. Lokalahden kappelineuvoston jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2015-2018
17. Pyhämaan kappelineuvoston jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2015-2018
18. Kirkkovaltuuston kokoontumispäivä valtuustokaudella 2015-2018
19. Kirkkovaltuuston kokouksista ilmoittaminen valtuustokaudella 2015-2018
20. Kirkkovaltuuston pöytäkirjojen nähtävillä olosta tiedottaminen valtuustokaudella
2015-2018
21. Kirkkovaltuuston jäsenten tilapäisistä esteistä ilmoittaminen.
22. Kirkkovaltuuston kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen varajäsenille.
23. Uudenkaupungin seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkiot.
24. Haudoista ja hautaamisesta perittävät maksut Uudenkaupungin seurakunnassa
25.
26.
27.
28.

Ilmoitusasiat.
Muutoksenhaku
Päätösrukous
Kokouksen päättäminen
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1§
ALKUHARTAUS
Alkuhartauden pitää kirkkoherra Esa Mierlahti.

2§
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Kirkkovaltuuston kokouksen avaa Jouni Pietilä ja toimii
kokouksen puheenjohtajana kunnes kirkkovaltuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Päätös:

Kirkkovaltuuston vanhin jäsen, Jouni Pietilä avasi kokouksen ja
toimi kokouksen puheenjohtajana kunnes kirkkovaltuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja oli valittu.

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 23.12.2014
Kuulutus kokouksesta on julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 30.12.2014
sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla 23.12.2014-15.1.2015

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.
Kaikki 27 varsinaista valtuutettua olivat läsnä kokouksessa.
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Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

4§
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty 23.12.2014 kirkkovaltuuston jäsenille.
Paikallisessa lehdessä on ilmoitettu kokouksesta 30.12.2014.
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. §:
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
ensimmäiset, Minna Bergström ja Paavo Ellä, he toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, torstaina 22.1.2015 klo 13.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, II kerros, ajalla 23.1.201523.2.2015.
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksessä
ensimmäiset, Minna Bergström ja Paavo Ellä ja he toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, torstaina 22.1.2015 klo 13.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, II kerros, ajalla 23.1.201523.2.2015.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

6§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016
KJ 8:2:
Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
puheenjohtajan keskuudestaan vuosiksi 2015-2016.

Käsittely: Valtuutettu Ilpo Valtonen ehdotti kirkkovaltuuston
puheenjohtajaksi Vesa Kiertokaria ja valtuutettu Aaro Kinnala
Heikki Walaa.
Suoritettiin ehdotuksesta vaali suljetulla lippuäänestyksellä.
Vaalissa Heikki Wala sai 13 ääntä ja Vesa Kiertokari 13 ääntä.
Yksi ääni oli tyhjä.
Ääntenlaskijoiden suorittaman arvonnan jälkeen Vesa Kiertokari
valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi.
Päätöksen jälkeen valtuutettu Aaro Kinnala pyysi 10 minuutin
neuvottelutaukoa, jonka puheenjohtaja myönsi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen valita
puheenjohtajaksi keskuudestaan vuosiksi 2015-2016 Vesa
Kiertokarin.
On muutoksenhakuoikeus.
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7§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2015-2016
KJ 8:2:
Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
varapuheenjohtajan keskuudestaan vuosiksi 2015-2016

Käsittely:

Valtuutettu Aaro Kinnala ehdotti kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajaksi Lasse Virtasta ja valtuutettu Olli Laivo
ehdotti Heikki Walaa. Molemmat ehdotetut kieltäytyivät.
Valtuutettu Heikki Wala ehdotti kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajaksi Aaro Kinnalaa.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti valita varapuheenjohtajaksi
keskuudestaan vuosiksi 2015-2016 Aaro Kinnalan.

On muutoksenhakuoikeus.

8§
KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee työjärjestyksen mukaan itselleen sihteerin.
Tarkoituksenmukaista on valita sihteeri samaksi toimikaudeksi, kuin
kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 § kohta 5:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii
tiedottaja, jollei valtuusto toisin määrää.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys:

Kirkkoneuvosto esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto merkitsee
tiedoksi, että tiedottaja Riitta Myllymäki toimii kirkkovaltuuston
sihteerinä.

Käsittely:

Puheenjohtajaksi (§6) valittu Vesa Kiertokari kiitti
luottamuksesta ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Esitys:

Päätös:

Puheenjohtaja totesi esityksen olevan ulkonaisena muotoiluna
mahdoton. Kirjoitusvirheenomaisena seikkana yksimielisesti
esitys korjattiin muotoon:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päättää,
että tiedottaja Riitta Myllymäki toimii kirkkovaltuuston sihteerinä
kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan.
Kirkkovaltuusto päätti valita tiedottaja Riitta Myllymäen
kirkkovaltuuston sihteeriksi esityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

9§
SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSEN TOTEAMINEN
Sunnuntaina 9.11.2014 päättyneissä kirkollisissa seurakuntavaaleissa valittiin
27 jäsentä Uudenkaupungin kirkkovaltuustoon. Äänestysprosentti
Uudenkaupungin seurakunnassa oli 21,4, nuorten 16-17-vuotiaiden
äänestysprosentti oli 12,9.
Kirkkovaltuuston vaalin tulos on liitteenä nro 1 ja 2 § 9.
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto merkitsee
vaalin tuloksen tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi seurakuntavaalin tuloksen tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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10 §
SEURAKUNNAN SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
JA JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2015-2018
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan:
Kirkkojärjestyksen mukaisesti ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto
asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden
jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto
voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. (Kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 11 §, kohta 2).
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto asettaa
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan ja
valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
vuosiksi 2015-2018.

Käsittely: Valtuutettu Olli Laivo ehdotti suhteellisten vaalien toimittamista
varten vuosiksi 2015-2018 asetettavan vaalilautakunnan
varsinaisiksi jäseniksi Timo Penttilää ja varalle Mika Sjöblomia.
Valtuutettu Tytti Hyytiä ehdotti suhteellisten vaalien toimittamista
varten vuosiksi 2015-2018 asetettavan vaalilautakunnan
varsinaisiksi jäseniksi Aaro Kinnalaa ja Riitta Hirvosta, varalle
Petri Puukkia ja Eila Polojärveä.
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti asettaa suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan ja valitsi vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet vuosiksi 2015-2018:
varsinainen jäsen:

varajäsen:

Timo Penttilä
Aaro Kinnala
Riitta Hirvonen

Mika Sjöblom
Petri Puukki
Eila Polojärvi

On muutoksenhakuoikeus.
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11 §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2015-2016
KL 10 luku 2 § mom 1:
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.
KL 10 luku 2 § mom 2:
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku § 1-3:
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 §).
Kirkkolaki 23 luku 8 §:
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.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2015-2016.

Käsittely:

Valtuutettu Henna-Maija Vesola ehdotti kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016 Lasse Virtasta ja
valtuutettu Aaro Kinnala ehdotti Heikki Walaa.
Äänestys suoritettiin ehdotuksesta suljetulla lippuäänestyksellä.
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Lasse Virtanen sai 15 ääntä ja Heikki Wala 12 ääntä.
Valtuutettu Aaro Kinnala pyysi päätöksen jälkeen 5 minuutin
neuvottelutaukoa, jonka puheenjohtaja myönsi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti valita äänestyksen jälkeen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016
Lasse Virtasen.
On muutoksenhakuoikeus.

12 §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2015-2016
Aikaisemmassa asiakohdassa (§ 11) on selvitetty kirkkoneuvoston
kokoonpanoa koskevat määräykset.
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston varsinaiset seitsemän (7) jäsentä vuosiksi
2015-2016.

Käsittely:

Valtuutettu Timo Penttilä ehdotti kirkkoneuvostoon vuosiksi
2015-2018 varsinaisiksi jäseniksi seuraavia:
Marjo-Riitta Tuominen, Ilpo Valtonen ja Olli Laivo.
Valtuutettu Lilja Laiho-Virtanen ehdotti kirkkoneuvostoon
vuosiksi i 2015-2018 varsinaiseksi jäseneksi Mika Sjöblomia.
Valtuutettu Aaro Kinnala ehdotti kirkkoneuvostoon vuosiksi
2015-2018 varsinaiseksi jäseneksi seuraavia:
Riitta Hirvonen, Heikki Wala ja Tuija Vaurio.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkoneuvostoon vuosiksi 20152016 seitsemän (7) varsinaista jäsentä seuraavasti:
Marjo-Riitta Tuominen
Ilpo Valtonen
Olli Laivo
Mika Sjöblom
Riitta Hirvonen
Heikki Wala
Tuija Vaurio
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On muutoksenhakuoikeus.

13 §
KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016
Edellisessä asiakohdassa (§ 11) on selvitetty kirkkoneuvoston kokoonpanoa
koskevat määräykset.
Kysymyksessä on henkilökohtaisen varajäsenen vaali. Kukin varajäsenistä
on valittava erikseen.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja muille varsinaisille
jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (7) vuosiksi 2015-2016.

Käsittely:

Valtuutettu Timo Penttilä ehdotti kirkkoneuvostoon
henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2015-2016 seuraavia:
Päivi Tanner (Marjo-Riitta Tuomisen), Paavo Ellä (Ilpo
Valtosen), Jari Nevavuori (Olli Laivon) ja varapuheenjohtaja
Lasse Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Henna-Maija
Vesolaa.
Valtuutettu Mika Sjöblom ehdotti kirkkoneuvostoon
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vuosiksi 2015-2016 Lilja
Laiho-Virtasta.
Valtuutettu Aaro Kinnala ehdotti kirkkoneuvostoon
henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2015-2016 seuraavia:
Tytti Hyytiä (Riitta Hirvosen), Eila Polojärvi (Heikki Walan),
Jaana Vasama (Tuija Vaurion).
Keskustelussa (§12 ja §13) huomioitiin ja arvioitiin
sukupuolikiintiöminimi toimielimen kokonaisuuden mukaan.
Mikäli asiassa ilmenee muutoksen välttämättömyyttä, asia
sovittiin tuotavan uudelleen valtuuston käsittelyyn
minimimuutosta varten.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuusto päätti valita vuosiksi 2015-2016
kirkkoneuvoston seitsemälle (7) varsinaiselle jäsenelle
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Lasse Virtanen, varapj.

Henna-Maija Vesola

Marjo-Riitta Tuominen
Ilpo Valtonen
Olli Laivo
Mika Sjöblom
Riitta Hirvonen
Heikki Wala
Tuija Vaurio

Päivi Tanner
Paavo Ellä
Jari Nevavuori
Lilja Laiho-Virtanen
Tytti Hyytiä
Eila Polojärvi
Jaana Vasama

On muutoksenhakuoikeus.

14 §
UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2015-2018
Uudenkaupungin kappeliseurakunnan ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2:
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 2 luku 4 § mom. 1:
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

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
Uudenkaupungin kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6)
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jäsentä, sekä heille yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2015-2018.
Käsittely:

Päätös:

Valtuutettu Riitta Hirvonen ehdotti Uudenkaupungin
kappelineuvoston varsinaisiksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen toimikaudeksi 2015-2018 seuraavia:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Petri Puukki
Minna Bergström
Hermanni Eskoli
Tytti Hyytiä
Maj-Britt Varpe
Timo Räsänen

Aaro Kinnala
Pirkko Palonen
Matti Järvinen
Helle Vahtera
Eija Maikola
Tarja Sulo

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Uudenkaupungin
kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6) jäsentä, sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2015-2018
seuraavasti:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Petri Puukki
Minna Bergström
Hermanni Eskoli
Tytti Hyytiä
Maj-Britt Varpe
Timo Räsänen

Aaro Kinnala
Pirkko Palonen
Matti Järvinen
Helle Vahtera
Eija Maikola
Tarja Sulo

On muutoksenhakuoikeus.

15 §
KALANNIN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN
TOIMIKAUDEKSI 2015-2018
Kalannin kappeliseurakunnan ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2:
Kalannin kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaisesti kappeliseurakunnan
asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

15.1.2015
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valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista
seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen kuuluu
kappelineuvostoon virkansa puolesta.
Kalannin kappeliseurakunnan ohjesääntö 2 luku 4 § mom. 1:
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.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
Kalannin kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6) jäsentä, sekä
heille yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi
2015-2018.

Käsittely:

Paavo Ellä ehdotti Kalannin kappelineuvoston varsinaisiksi ja
heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudeksi 20152018 seuraavia:

Päätös:

varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Sampo Lipponen
Anniina Tättilä
Kati Torppa
Veli-Matti Virtanen
Katriina Laihonen
Jukka Korpi

Jouni Tuominen
Satu Pietilä
Teija Leino
Timo Penttilä
Pirkko Vapola
Jouni Pietilä

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Kalannin
kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6) jäsentä, sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2015-2018
seuraavasti:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Sampo Lipponen
Anniina Tättilä
Kati Torppa

Jouni Tuominen
Satu Pietilä
Teija Leino

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

15.1.2015

Veli-Matti Virtanen
Katriina Laihonen
Jukka Korpi

sivu

( 16 / 25)

Timo Penttilä
Pirkko Vapola
Jouni Pietilä

On muutoksenhakuoikeus.

16 §
LOKALAHDEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN
TOIMIKAUDEKSI 2015-2018
Lokalahden kappeliseurakunnan ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2:
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 2 luku 4 § mom. 1:
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.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
Lokalahden kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6) jäsentä,
sekä heille yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2015-2018.

Käsittely:

Valtuutettu Henna-Maija Vesola ehdotti Lokalahden
kappelineuvoston varsinaisiksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen toimikaudeksi 2015-2018 seuraavia:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Lasse Virtanen
Teemu Arvonen
Jorma Laivoranta
Henna-Maija Vesola

Eino Närvä
Esko Ketola
Katriina Maula
Taija Viljanen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto

15.1.2015

Hanna Nieminen
Terhi Maula
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Annikki Saarinen
Elina Österman

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Lokalahden
kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6) jäsentä, sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2015-2018
seuraavasti:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Lasse Virtanen
Teemu Arvonen
Jorma Laivoranta
Henna-Maija Vesola
Hanna Nieminen
Terhi Maula

Eino Närvä
Esko Ketola
Katriina Maula
Taija Viljanen
Annikki Saarinen
Elina Österman

On muutoksenhakuoikeus.

17 §
PYHÄMAAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN
TOIMIKAUDEKSI 2015-2018
Pyhämaan kappeliseurakunnan ohjesääntö 1 luku 1 § mom. 2:
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 2 luku 4 § mom. 1:
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.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
Pyhämaan kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6) jäsentä,

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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sekä heille yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2015-2018.
Käsittely:

Päätös:

Valtuutettu Mika Sjöblom ehdotti Pyhämaan kappelineuvoston
varsinaisiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen
toimikaudeksi 2015-2018 seuraavia:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Mira Johtela
Anneli Laurila
Lilja Laiho-Virtanen
Mika Sjöblom
Marko Kivistö
Kai Lindegren

Outi Eilu
Margit Arvonen
Suvi Teeri
Sami Uusikartano
Juha Johtela
Timo Friberg

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Pyhämaan
kappelineuvoston varsinaiset kuusi (6) jäsentä, sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2015-2018
seuraavasti:
varsinainen jäsen:

henkilökohtainen varajäsen:

Mira Johtela
Anneli Laurila
Lilja Laiho-Virtanen
Mika Sjöblom
Marko Kivistö
Kai Lindegren

Outi Eilu
Margit Arvonen
Suvi Teeri
Sami Uusikartano
Juha Johtela
Timo Friberg

On muutoksenhakuoikeus.

18 §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOONTUMISPÄIVÄ
VALTUUSTOKAUDELLA 2015-2018
Kirkkovaltuuston pääsääntöinen kokoontumispäivä on ollut torstai, ja mikäli
mahdollista jokin muu torstai kuin kuukauden 3. torstai ja kokouksen
alkamisajankohta klo 17.30.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
päättää pääsääntöisen kokoontumispäivän olevan torstai, ja
mikäli mahdollista jokin muu torstai kuin kuukauden 3. torstai ja
kokouksen alkamisajankohdan olevan klo 17.30
valtuustokaudella 2015- 2018.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti pääsääntöisen kokoontumispäivän olevan
torstai, ja mikäli mahdollista jokin muu torstai kuin kuukauden 3.
torstai ja kokouksen alkamisajankohdan olevan klo 17.30
valtuustokaudella 2015- 2018.
On muutoksenhakuoikeus.

19 §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN
VALTUUSTOKAUDELLA 2015-2018
KJ 8:5:
”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.”
Kirkkovaltuusto päättää halutaanko pakollisen ilmoittamiskäytännön lisäksi
kokouksista ilmoittaa muulla tavoin seurakunnan jäsenille. Kirkkovaltuuston
kokouksista on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja lisäksi
Uudenkaupungin Sanomissa sekä seurakunnan kotisivuilla www.ukisrk.fi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päättää
kokouksista ilmoittamisesta kirkkoherranviraston ilmoitustaulun
lisäksi Uudenkaupungin Sanomissa ja seurakunnan kotisivuilla
www.ukisrk.fi valtuustokaudella 2015-2018.

Käsittely:

Keskustelussa pyydettiin tiedottajaa ilmoittamaan
sähköpostitse valtuuston kokoontumispäivistä ja -ajoista aina
heti kun se on mahdollista.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että kokouksista ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaulun lisäksi Uudenkaupungin
Sanomissa ja seurakunnan kotisivuilla www.ukisrk.fi
valtuustokaudella 2015-2018.
On muutoksenhakuoikeus.

20 §
KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA
TIEDOTTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2015-2018
Kirkkolaki 25 luku 3 § mom. 1 ja 4:
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.
Kirkkovaltuusto päättää paikan, missä pöytäkirjat ovat nähtävinä.
Kirkkovaltuuston kokouksien pöytäkirjat ovat olleet nähtävinä seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, II kerros ja kotisivuilla www.ukisrk.fi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston päättävän, että
kirkkovaltuuston kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävinä
seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, II kerros ja
kotisivuilla www.ukisrk.fi valtuustokaudella 2015-2018.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto
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Kirkkovaltuusto päätti, että kirkkovaltuuston kokouksien
pöytäkirjat ovat nähtävinä seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, II kerros ja kotisivuilla www.ukisrk.fi
valtuustokaudella 2015-2018.
On muutoksenhakuoikeus.

21 §
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN TILAPÄISISTÄ ESTEISTÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkojärjestys 7 luku 3 §:
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.
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.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston päättävän jäsenten
tilapäisistä esteistä ilmoittamisen tapahtuvan kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle tai sihteerille.
Lisäksi valtuutettuja pyydetään huomioimaan, että esteestä
ilmoittaessaan he samalla ilmoittaisivat myös esteen syyn.

Käsittely: Keskustelussa todettiin syyn ilmoittaminen mm. tietosuojan ja
yksityisyyden kannalta ongelmalliseksi tai mahdottomaksi.
Esityksen sanamuoto haluttiin säilyttää, koska kuuleman mukaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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se muistuttaa läsnäolon velvoitteesta ja painoarvosta. Syytä
poissaoloon ei tosiasiallisesti kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että jäsenten tilapäisistä esteistä
ilmoittamisen tapahtuu kirkkovaltuuston puheenjohtajalle tai
sihteerille esityksen mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

22 §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSKUTSUN JA ESITYSLISTAN
LÄHETTÄMINEN VARAJÄSENILLE
Kirkkovaltuuston kunkin vaaliliiton kahdelle tai neljälle ensimmäiselle
varajäsenelle on lähetetty valtuuston asialista ennakkotiedotuksena
lähestyvästä kirkkovaltuuston kokouksesta.
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuuston päättää
lähettää kokouskutsun ja asialistan ennakkotiedotuksena
lähestyvästä kirkkovaltuuston kokouksesta kunkin vaaliliiton
kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle.

Päätös:

Kirkkovaltuuston päätti lähettää kokouskutsun ja asialistan
ennakkotiedotuksena lähestyvästä kirkkovaltuuston
kokouksesta kunkin vaaliliiton kahdelle ensimmäiselle
varajäsenelle.
On muutoksenhakuoikeus.

23 §
UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
KOKOUSPALKKIOT
Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden suuruudesta päättää seurakunta.
Uudenkaupungin seurakunta on määritellyt kokouspalkkiot Kirkon yleisen
virka- ja työehtosopimuksen työajattomalle viranhaltijalle määritellyn
kokouspalkkion ohjeiden pohjalta. Nykyiset kokouspalkkiot ovat olleet
voimassa 1.1.2011 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspalkkioihin ei ole esitetty muutoksia, liite nro 1 § 23.
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
hyväksyy kokouksista maksettavat korvaukset
liitteen nro 1 § 23 mukaisesti.

Käsittely:

Käytiin yleiskeskustelu palkkioista.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä kokouksista maksettavat
korvaukset liitteen nro 1 § 23 mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.

24§
HAUDOISTA JA HAUTAAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT UUDENKAUPUNGIN
SEURAKUNNASSA
Kirkkolain 17 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista
perittävistä maksuista. Uudenkaupungin seurakunnassa haudoista perittävät
maksut on 14.11.2012 hyväksytty ainoastaan kirkkoneuvostossa.
Kirkkoneuvosto päätti 15.10.2014 kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi haudoista ja hautaamisesta perittävän
maksuhinnaston 14.11.2012 kokouksessa käsitellyn liitteen mukaisesti.
Uudenkaupungin yhteismuistomerkkialueen muistolaatta paasiin on kuitenkin
käsitellyssä hinnastossa virheellisesi 150,00 €, eikä hinta ole ollut käytössä
missään vaiheessa. Tällä hetkellä muistolaatasta perittävä hinta on 180,00€.
Korjattu hautauksen hinnasto on liitteenä nro 1 § 24.

Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
hyväksyy ja vahvistaa haudoista ja hautaamisesta perittävän
maksuhinnaston liitteen nro 1 § 24 mukaisesti.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä ja vahvistaa haudoista ja
hautaamisesta perittävän maksuhinnaston liitteen nro 1 §
24 mukaisesti.
On muutoksenhakuoikeus.
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25 §
ILMOITUSASIAT
-

Turun tuomiokapituliin lähetettäväksi kirjataan sähköpostitiedot ja
postiosoitteet niiltä kirkkoneuvoston ja valtuuston jäseniltä, jotka siihen
suostuvat kapitulin omaa viestintää varten.

-

Ennen kokousta pidetyssä iltakoulussa Ari Stenman kertoi tietoturvaasioista ja jakoi asiaa koskevat sitoumukset valtuutetuille
allekirjoitettavaksi. Tietoturvaa koskevat allekirjoitetut sitoumukset
valtuutetut palauttivat kokouksen loppuun mennessä.

-

Kirkkovaltuutetuille jaettiin kokouksessa tiedoksi myös
Seurakunnan kokousmenettely -kirjanen
Talousarvio v. 2015, toimintasuunnitelmat 2016-2017.
Piispantarkastuksen pöytäkirja (23.-24. ja 26.10.2014).

-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 28.1.2015.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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26 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku, liite nro 1 § 26

27 §
PÄÄTÖSRUKOUS
Puheenjohtaja piti iltarukouksen.

28 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 20.15.

Jouni Pietilä
puheenjohtaja §§ 1-7

Vesa Kiertokari
puheenjohtaja §§ 8-28

Riitta Myllymäki
sihteeeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Minna Bergström

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Paavo Ellä

