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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2015
Aika:

Tiistai 15.12.2015 klo 17.30-19.48

Paikka:

Uudenkaupungin srk-keskus, Kouluk. 6
Ennen varsinaista kokousta klo 17 alkaen joulupuuro ja kahvit.

OSALLISTUJAT
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Muut osallistujat:
kirkkoherra
Pyhämaan kappalainen
talouspäällikkö
Uudenkaupungin kappalainen
Kalannin kappalainen
Lokalahden kappalainen
tiedottaja, siht.

Esa Mierlahti
Juhani Kapiainen
Tuija Lankinen
Mäkinen, Samuel
Halivaara, Esko
Kalliopaasi, Arja
Myllymäki, Riitta

Varajäsenet:
Eskoli, Hermanni
Pietilä, Satu
Maikola, Eija
Vahtera, Helle
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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.

Talousarvio vuodelle 2016,
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018

7.

Uudenkaupungin pappilan, Alinenk. 11, myynti

8.

Hautapaikka- ja haudanhoitohinnaston vahvistus

9.

Ilmoitusasiat

10.

Muutoksenhaku

11.

Päätösrukous

12.

Kokouksen päättäminen
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60 §
ALKUHARTAUS
Alkuhartauden piti kirkkoherra Esa Mierlahti.

61 §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Kirkkovaltuuston kokouksen avaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Vesa Kiertokari.

Päätös:

Kirkkovaltuuston kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Vesa Kiertokari.

62 §
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 7.12.2015
Kuulutus kokouksesta on julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 5.12.2015
sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla 4.-15.12.2015.

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.
Varsinaisia valtuutettuja oli läsnä 19 ja varavaltuutettuja 4.
Varsinaisten valtuutettujen esteet hyväksyttiin kokouksesta
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poissaolon syyksi. Liite nro 1 § 62.
Puheenjohtaja kutsui poissaolevien varsinaisten jäsenten tilalle
varajäsenet. Kaikkiaan päätöksentekijöitä oli läsnä 23.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

63 §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 7.12.2015 kirkkovaltuuston jäsenille.
Paikallisessa lehdessä on ilmoitettu kokouksesta 5.12.2015.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Käsittely:

Valtuutettu Mika Sjöblom esitti muutoksen pykälien 65-67
käsittelyjärjestykseen:
Ennen talousarvion käsittelyä (§ 65) on syytä käsitellä pykälät 66
ja 67, koska niistä tehdyillä päätöksillä voi olla vaikutus pykälään
65 (Talousarvio vuodelle 2016, Toiminta- ja taloussuunnitelmat
vuosille 2017-2018).
Puheenjohtaja kannatti muutosta asioiden käsittelyjärjestykseen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että kokouksen asialistan
käsittelyjärjestys pykälien 65-67 osalta on seuraava:
§ 66 Uudenkaupungin pappilan myynti
§ 67 Hautapaikka- ja haudanhoitohinnaston vahvistus
§ 65 Talousarvio vuodelle 2016, Toiminta- ja taloussuunnitelmat
vuosille 2017-2018
Muilta osin käsittelyjärjestys on asialistan mukainen.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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64 §
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 Timo
Penttilä ja Jouni Pietilä, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, perjantaina 18.12.2015 klo 9.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla
19.12.2015-19.1.2016

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksessä Timo
Penttilä ja Jouni Pietilä, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa,
Koulukatu 6, perjantaina 18.12.2015 klo 9.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin
kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla
19.12.2015-19.1.2016.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

65 §
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
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taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2).
Kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarviota vuodelle 2016 sekä seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmia vuosille 2017-2018 kokouksissaan 18.11.2015
ja 2.12.2015.
Liitteenä nro 1 § 65 talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018.
Esitys:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
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,
4. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion
sitovuustasoksi pääluokan nettomenon sitovuustasoa.

Käsittely: Puheenjohtaja totesi ennen pykälän muun/varsinaisen käsittelyn
alkua, että "Tämä(nkertainen) kirkkovaltuusto ei ota
käsiteltäväkseen eikä huomioi talousarvioesityksessä 2016 s.8-9
olevia organisaatiokaavioita. Syynä on se, että kirkkovaltuusto
käsittelee vain loppuun asti valmistellut asiat. Kirkkoneuvoston työ
on tässä kesken; perusteellisen ja selkeän esityksen jälkeen se
tulee uudestaan valtuustoon, koska sillä on toki asiayhteys
talouteen ja toimintaan. Asiaan ei liity dramatiikkaa. Eikä tämä
estä tai vaikeuta talousarvion varsinaista käsittelyä ja päätöstä
tässä kokouksessa."
Puheenjohtaja totesi myös, että mikäli valtuusto pitää asiaa
pois rajatulta osin kiireellisenä ja on yksimielinen ajattelussaan,
silloin voidaan toimia ilman poisrajausta.
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Siirryttiin varsinaiseen käsittelyyn em. poisrajauksella.
Talousarvio käsiteltiin, yleiskeskustelu ja sitä mahdollisesti
seurannut kohtien muutoskeskustelu käytiin tehtäväalueittain
(102-110, 201-203, 204-220, 231-238, 241-290, 410-50 +
investoinnit ja sivut 45-79). Mainitut kokonaisuudet saatiin
päätökseen em. järjestyksessä.
Tehtäväalueen 235 osalta valtuutettu Veli-Matti Virtanen esitti,
että omassa leirikeskuksessa käyty rippikoulu olisi maksuton
vuosina 2017-2018, valtuutettu Petri Puukki kannatti esitystä.
Valtuutettu Heikki Wala esitti, että noudatetaan talousarvion
esitystä ja otetaan leiririppikoulusta maksu johtuen nykyisestä
taloustilanteesta. Valtuutettu Mika Sjöblom toi esiin myös sen,
että päiväkerhojen ja nuorten leirit ovat maksullisia.
Äänestyksen jälkeen päätettiin pysyä alkuperäisessä esityksessä
niin, että leiririppikoulusta peritään maksu vuosina 2017-2018.
Äänet: 18 jaa, 4 ei, yksi tyhjä.
Jaottelun kokonaisuudessa "410-50 + investoinnit ",
talouspäällikkö esitteli investointisuunnitelman.
Valtuutettu Aaro Kinnala esitti, että investointiosaan liitetään
ponsi: ”Vuoden 2016 talousarvion investointiosaan sisältyvää
Vasikkarin saunahanketta ei saa toteuttaa ennen kuin on laadittu
pitkäntähtäimen kiinteistösuunnitelma, jossa otetaan kantaa
seurakunnan eri leirikeskusten tulevasta käytöstä ja
omistuksesta.”
Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti ja tässä kohtaa todettiin myös
maksullisen remonttiselvityksen toteutuvan asiaan varattujen
määrärahojen osalta kiinteistösuunnitelman vasta valmistuttua.
Yleiskeskustelussa tuotiin esiin se, että investoinneissa on syytä
edetä kiinteistösuunnitelman mukaisesti.
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Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
1. käsitteli talousarvion vuodelle 2016, toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018,
2. päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2016, toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2017-2018,
3. päätti hyväksyä alijäämän kattamista edellisten vuosien
ylijäämällä,
4. päätti hyväksyä talousarvion sitovuustasoksi pääluokan
nettomenon sitovuustasoa.

On muutoksenhakuoikeus.

66 § UUDENKAUPUNGIN PAPPILAN, Alinenkatu 11, MYYNTI
Seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva päätös on
kirkkolain mukaan alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistöjen
ostaminen on seurakunnan omassa toimivallassa, mutta myynti ja
vaihtaminen ovat alistettavia asioita. Kirkkovaltuustossa päätöksen
tekemiseen vaaditaan määräenemmistö (KL 9:3). Päätös tehdään sitten, kun
kiinteistölle on löytynyt ostaja ja kauppahinnasta sekä muista kaupan
ehdoista on sovittu. Kauppakirjan seurakunnan puolesta allekirjoittaa
kirkkovaltuuston nimeämä henkilö.
Kirkkovaltuusto hyväksyi 15.12.2011 suunnitelman myytävistä kiinteistössä ja
tällä päätöksellä Uudenkaupungin pappila, Alinenk. 11, myynnin.
Kiinteistökauppaa on hoitanut Vakka-Suomen Kiinteistöspesialisti Oy.
Uudenkaupungin pappilasta saatiin ostotarjous, joissa Esa Pirkola, Pirita
Pirkola, Reima Virtanen ja Leena Virtanen tarjoutuivat ostamaan
Uudenkaupungin kaupungissa, osoitteessa Alinenkatu 11, sijaitsevan
Uudenkaupungin pappilan kiinteistön nro 895-3-5-8 rakennuksineen hintaan
245.000 euroa.
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1. Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päättää
hyväksyä tarjouksen. Ostotarjouksessa Esa Pirkola, Pirita Pirkola,
Reima Virtanen ja Leena Virtanen tarjoutuvat ostamaan
Uudenkaupungin kaupungissa, osoitteessa Alinenkatu 11,
sijaitsevan Uudenkaupungin pappilan kiinteistön nro 895-3-5-8
rakennuksineen hintaan 245.000 euroa.
Liite nro 1 § 66, asiakirjajäljennökset
2. Kirkkovaltuusto valtuuttaa talouspäällikön tai kirkkoherran
allekirjoittamaan kauppakirjan seurakunnan puolesta.
3. Kirkkovaltuuston päättää, että Uudenkaupungin pappilan
myyntipäätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallitukselle
vahvistettavaksi.

Päätös:

1. Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti
hyväksyä tarjouksen. Ostotarjouksessa Esa Pirkola, Pirita Pirkola,
Reima Virtanen ja Leena Virtanen tarjoutuvat ostamaan
Uudenkaupungin kaupungissa, osoitteessa Alinenkatu 11,
sijaitsevan Uudenkaupungin pappilan kiinteistön nro 895-3-5-8
rakennuksineen hintaan 245.000 euroa.
Liite nro 1 § 66, asiakirjajäljennökset
2. Kirkkovaltuusto päätti valtuuttaa talouspäällikön tai
kirkkoherran allekirjoittamaan kauppakirjan seurakunnan
puolesta.
3. Kirkkovaltuuston päätti, että Uudenkaupungin pappilan
myyntipäätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallitukselle
vahvistettavaksi.
On muutoksenhakuoikeus.

67 § HAUTAPAIKKA- JA HAUDANHOITOHINNASTON VAHVISTUS
Hautaustoimilaki on tullut voimaan 1.1.2004. Lain mukaan
evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee
ylläpitää yleisiä hautausmaita. Laissa määrätään, että evankelisluterilaisen
kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan
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luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.
Hautasijamaksut päättää (KJ 17) kirkkovaltuusto.
Lisäksi Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien hautaustoimen hinnoittelua
yleiskirjeellä nro 28/23.9.2005.
Uudenkaupungin seurakunnan hautapaikka- ja haudanhoitomaksut on
edellisen kerran päätetty kirkkovaltuuston kokouksessa 2012 ja ne ovat olleet
voimassa 1.1.2013 alkaen.
Hautaoikeuden hallinta-ajaksi sovitaan omaisten kanssa joko 50 tai 25 vuotta.
(Kalannissa aina, vain 25 vuotta kerrallaan). Voimassaoloaikaa voidaan
oikeudenhaltijan toimesta jatkaa aina 25 vuotta kerrallaan.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että hautapaikkojen
luovutushinnat ovat 1.1.2016 alkaen seuraavat:
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Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päättää
vahvistaa uuden hautapaikka- ja haudanhoitomaksuhinnaston
1.1.2016 alkaen.

Käsittely: Haudan uudelleen käyttö -taulukkoon sarakkeeseen 50 vuotta
lisättiin oman kuntalaisen kohdalle puuttuva maksu, 190 euroa ja
ulkokuntalaisen kohdalle korjattiin maksuksi 375 e.

Päätös:

Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti
vahvistaa uuden hautapaikka- ja haudanhoitomaksuhinnaston
1.1.2016 alkaen.
On muutoksenhakuoikeus.
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68 §
ILMOITUSASIAT

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kiertokirjeellään 1.9.2015 ilmoittanut
seuraavista vaaleista, jotka toimitetaan tiistaina 9. helmikuuta 2016.
1 . Kirkolliskokousedustajien vaali
Kirkolliskokous on evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, kirkon
eduskunta". Arkkihiippakunnasta valitaan toukokuussa 2016 alkavaksi
nelivuotiskaudeksi kahdeksan (8) maallikko- ja neljä (4) pappisedustajaa.
Kirkolliskokousedustajien vaali toimitetaan 9.2.2016.

2. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
Hiippakunta huolehtii itse toiminnastaan ja hoitaa talouttaan kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen mukaisesti. Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa,
hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli ja viranhaltijat.
Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteuttamista
hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Se esimerkiksi hyväksyy vuosittain
hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen sekä perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat.
Hiippakuntavaltuuston vaali toimitetaan 9.2.2016.
Hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuustoon
valitaan 1.5.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kaikkiaan 14 maallikko- ja 7
pappisjäsentä.
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69 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 69.
70 §
PÄÄTÖSRUKOUS
Päätösrukouksena kirkkovaltuuston puheenjohtajan Vesa Kiertokarin
ehdotuksesta laulettiin virsi 2:1,3 ja 5.
Ennen sitä puheenjohtaja kiitti lämpimästi valtuutettuja kuluneesta vuodesta,
hyvästä ja parantuneesta yhteistyöstä sekä vastakkainasettelun selkeästä
vähenemisestä. Ehkä ennakkoluuloja ja pelkoja on myös voitettu, vaikka niitä
alkavalle valtuustokaudelle olikin olemassa. Samansuuntaiselle kehitykselle
on pj:n mukaan jatkossakin tarvetta - vaikka olisimmekin seutumme ja
suomalaisuutemme takia hitaita tai kankeita tutustumaan ja lähemmin
ystävystymään. Tällä pj. painotti talouden, hallinnon ja puitteiden parasta
mahdollista hoitoa yhteiseen päämäärään pyrkimisessä. Tämä päämäärä on kuten pj. jo alkusanoissaan totesi - "Jumalan kirjoitetun sanan mukainen
väärentämätön ja lyhentämätön usko Maailman Vapahtajaan Jeesukseen."
71 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti vielä läsnäolijoita toivotti kaikille hyvää joulua ja päätti
kokouksen klo 19.48.

Vesa Kiertokari
puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Timo Penttilä
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Jouni Pietilä

