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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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. KJ 8:5,1-2.
Valtuutetun, joka ei ole ollut saapuvilla nimenhuudossa, on ilmoittauduttava
puheenjohtajalle, ja pöytäkirjaan on merkittävä, minkä asian käsittelyn aikana hän on
saapunut. Samoin on meneteltävä, jos valtuutettu poistuu kesken kokouksen. Jos
kokouksesta poistunut valtuutettu saapuu uudelleen kokoukseen, hänen on tällöinkin
välittömästi ilmoittauduttava puheenjohtajalle.
Kokouksessa läsnä oleviksi katsotaan ne valtuutetut, jotka pöytäkirjan mukaan ovat
kokoukseen saapuneet eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten
julkisesti todeta kokouksesta poissa oleviksi. (Kirkkovaltuuston tj 5 § )
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa
estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston
kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä.
Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa
mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu.
Valtuuston määräämien viranhaltijoiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa
antamassa tarvittavia tietoja. KJ 8:7
Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen
esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston
ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää
ennen valtuuston kokousta. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 8 § )
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuuston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 1 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään,
jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden
käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.(Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 § )
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa. KJ 8:5,3; kts. myös KL 10:1,2 ja KJ 8:6.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuustolle lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 2 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Päätösehdotus:
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 13.2.2017 kirkkoherranvirastossa ja pidetään
julkisesti nähtävänä 14.2. – 13.3.2017 seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Samalla päätetään, että tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä
kokouksessa.
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 3 §
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku
Veijovaara ja Pentti Puolakka.
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Oulun hiippakunnan piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valitseminen
Piispa Samuel Salmi on toimittanut tuomiokapitulille eroilmoituksen Oulun
hiippakunnan piispan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Piispa Salmen virkasuhde
päättyy 31.10.2018. Oulun hiippakunnan piispan virka tulee näin ollen avoimeksi
1.11.2018 alkaen. Tuomiokapitulin on määrättävä toimitettavaksi piispan vaali (KJ 18
luvun 1 b §).
Äänioikeutettuja piispan vaalissa ovat (KL 23 luku 16 §):
1) hiippakunnan papit;
2) hiippakunnan lehtorit;
3) hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet ja
kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat;
4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja;
5) hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat;
6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet valitsevat
niin monta maallikkovalitsijaa, että 2 momentin 3–6 kohdassa tarkoitettuja
maallikkovalitsijoita on yhteensä yhtä monta kuin äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita
yhteensä. Tuomiokapitulin on laadittava rovastikunnittain luettelo piispan vaalissa
äänioikeutetuista papeista ja lehtoreista sekä lähetettävä kullekin lääninrovastille ote
tästä luettelosta. Pappien ja lehtorien lukumäärä määräytyy 1.12.2017 tilanteen
mukaan. Luettelon perusteella tuomiokapitulin on määrättävä kirkkovaltuustojen ja
seurakuntaneuvostojen valitsemien maallikkovalitsijoiden lukumäärä ja jako
seurakuntien kesken ja ilmoitettava siitä kirkkoherroille.
Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
maallikkojäsenet valitsevat kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5 kohdassa
tarkoitetut maallikkovalitsijat, ja ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja
lääninrovastille. Jokainen seurakunta valitsee ainakin yhden maallikkovalitsijan. Muut
maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien väkilukujen määrän suhteessa tuomiokapitulin
määräämän jaon mukaisesti. Seurakuntien väkiluku määräytyy vuoden 2017 viimeisen
päivän väkiluvun mukaan.
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18
vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan
seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä.
Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Äänioikeutettu, jolla on äänioikeus sekä kirkolliskokouksen edustajana että
hiippakuntavaltuuston jäsenenä tai sekä kirkolliskokouksen edustajana että
tuomiokapitulin jäsenenä, äänestää kirkolliskokouksen edustajana, jolloin
hiippakuntavaltuustossa tai tuomiokapitulissa äänioikeutta käyttää varajäsen.
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Oulun hiippakunnassa kirkolliskokouksen maallikkoedustajana äänestää kahdeksan
henkilöä sekä saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja.
Hiippakuntavaltuustossa on 14 maallikkojäsentä, joista kolme on myös
kirkolliskokousedustajia. Nämä kolme äänestävät kirkolliskokouksen edustajina ja
heidän äänioikeuttaan hiippakuntavaltuustossa käyttävät heidän varajäsenensä.
Tuomiokapitulin
maallikkojäsen
äänestää
hiippakuntavaltuuston
jäsenenä.
Ensimmäinen varajäsen äänestää tuomiokapitulin maallikkojäsenenä. Äänioikeutettuja
pappeja ja lehtoreita on 1.12.2017 tilanteen mukaan yhteensä 563. Seurakunnista
tulee
valita yhteensä
537 maallikkovalitsijaa, jotta
maallikkovalitsijoita
(hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, kirkolliskokouksen maallikkoedustajat,
kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen
valitsema edustaja, seurakunnista valitut maallikkovalitsijat, tuomiokapitulin
maallikkojäsen ja lakimiesasessori) on yhtä monta kuin äänioikeutettuja pappeja ja
lehtoreita yhteensä.
Piispan vaalin aikataulu:
to 18.1.
Tuomiokapitulin istunnossa määrätään toimitettavaksi piispan vaali, määrätään vaalin
ajankohta sekä määrätään maallikkovalitsijoiden lukumäärä ja jako seurakuntien
kesken.
tammiKirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkovalitsijat.
helmikuu
Kirkkoherra ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja lääninrovastille
helmikuun loppuun mennessä.
ti 13.3.
Tuomiokapitulin istunnossa määrätään ehdokasasettelun alkamispäivä sekä
laaditaan luettelo valitsijoista ja lähetetään se seurakunnille.
ke 21.3.
Ehdokasasettelu alkaa.
Oikeus asettaa ehdokas piispan vaalissa on valitsijayhdistyksellä, jonka muodostaa
vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.
ma 21.5.
Ehdokasasettelu päättyy klo 16.00.
to 24.5.
Tuomiokapitulin istunnossa tarkastetaan valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja
varataan asiamiehille tilaisuus kahden viikon kuluessa
(to 7.6. mennessä) oikaista asiakirjoissa oleva virhe.
ti 12.6.
Tuomiokapitulin istunto klo 11, jossa tehdään oikaisumenettelyn aiheuttamat
korjaukset perustamisasiakirjoihin, laaditaan luettelo vaalikelpoisista ehdokkaista ja
arvotaan ehdokkaille numerot.
Tuomiokapituli järjestää ehdokkaille vaalipaneelit kesäkuussa alustavien
suunnitelmien mukaan Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Kohderyhmänä ovat
erityisesti piispan vaalissa äänioikeutetut.
Ennen ensimmäistä vaalipäivää järjestetään julkinen paneeli Oulussa.
ke 15.8.
Ensimmäinen vaalipäivä klo 13
Tarvittaessa tiedotustilaisuus klo 15, jos vaali ratkeaa ensimmäisellä
kierroksella.
to 16.8.
Tuomiokapitulin ylimääräinen istunto klo 14, jossa avataan ja tarkastetaan
äänestysliput ja vaaliasiakirjat sekä vahvistetaan vaalin tulos tai määrätään
toimitettavaksi uusi vaali, jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista
äänistä.
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Ennen toista vaalipäivää järjestetään paneeli toisen kierroksen ehdokkaille.
ma 3.9.
ti 4.9.
pe 5.10.
su 28.10.
ke 31.10.
to 1.11.
su 11.11.

Toinen vaalipäivä klo 13
Tiedotustilaisuus klo 15
Tuomiokapitulin istunto tiistaina 4.9. klo 11, jossa klo 14 alkaen avataan ja tarkastetaan
äänestysliput ja vaaliasiakirjat sekä vahvistetaan vaalin tulos.
Tuomiokapitulin istunnossa annetaan viranhoitomääräys piispan virkaan.
Piispanmessu ja piispa Samuel Salmen lähtöjuhla
Vesper tuomiokirkossa. Viran tunnusten luovutus.
Uusi piispa aloittaa virassa.
Piispan virkaan vihkiminen.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Oulun piispanvaalin toteutettavaksi
edellä olevan aika taulun mukaisesti.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen
maallikkovalitsijoiden määrä on yhdeksän (9).

mukaisesti

Iin

seurakunnan

Päätösehdotus:
Iin kirkkovaltuusto valitsee yhdeksän (9) maallikkovalitsijaa Oulun piispan vaalia
varten.
Kirkkoneuvosto
6.2.2018 1 §
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 4 §
Päätös:

Maallikkovalitsijoiksi valittiin yksimielisesti
Markku Veijovaara
Matti Turtinen
Riitta-Liisa Alaraasakka
Hilja Paukkeri
Helena Hekkala
Antti Lapinkangas
Paula Hyry
Pekka Koskela ja
Seija Pietikäinen.
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Tiedoksiantoasioita
1
Museovirasto on 11.1.2018 antanut lausuntonsa Arkkitehtitoimisto Jorma
Teppo Oy:n laatimasta Iin kirkon ja piha-alueen korjaussuunnitelmasta.
Lausunnon mukaan suunnitellut työt eivät sisällä kirkkolain tarkoittamia
olennaisia muutoksia. Museovirasto puoltaa suunnitelmia painottaen joitakin
reunaehtoja. Museovirasto edellyttää kohteen korjaustyöstä laadittavaksi
erillisen korjausraportin.
Lausunto on laadittu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa ja
Museovirasto valtuuttaa jatkossa Pohjois-Pohjanmaan museon
rakennustutkijan hoitamaan nyt puheena olevaan hankkeeseen liittyviä
kysymyksiä. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon antajana toimii
yhteistyösopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan museo.
Kirkon ulkopuolisia töitä voidaan suunnitelman pohjalta lähteä kilpailuttamaan
kevättalvella 2018.
2
Kirkollisverotilitys tammikuulta oli 139 641 euroa. Määrä on 10,9 % suurempi
kuin vuonna 2017. Tilityksen kasvuun vaikuttaa verottajan jako-osuuden
korjaaminen sekä Jakkukylän liitos.
3
Jakkukylän kylätoimikunta on käynnistänyt hankkeen kylän yhdistävän kevyen
liikenteen riippusillan saamiseksi Iijokeen Jakun koulun kohdalle. Ensi
vaiheessa kylätoimikunnan on tarkoitus laatia sillan yleissuunnitelma, jonka
hinta on noin 25 000 euroa. Alustavasti on kaavailtu, että Iin kunnan osuus
olisi tästä puolet. Toisen puolen kylätoimikunta kerää omatoimisesti.
Seurakunnalle on toimitettu hanketta koskeva esittelyaineisto, joka lähetetään
kokouksen oheismateriaalina.
4
Kuivaniemen metsäpalstoille on tilattu kunnostusojitussuunnitelma
Pudasjärven Metsänhoitoyhdistykseltä. Ojalinjat avataan kuluvana talvena
harvennushakkuun yhteydessä. Ojaa kaivetaan yhteensä n. 5500 metriä.
Kustannusarvio on 6 226 euroa (alv 0) sisältäen ojitussuunnitelman,
viranomaisluvat, ojan kaivun ja laskeutumisaltaat.
Alarannan palstan harvennus suoritettu. Puumäärä noin 960 m3, jonka ajo
hieman kesken. Pihlajakarin harvennus suoritettu. Puumäärä noin 1500 m3,
jonka ajo kesken. Kuivaniemellä harvennushakkuut käynnissä.
Maalismaantien hakkuut käynnistyvät vasta sulan maan aikana.
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5
Tilinpäätöksen valmistelu on loppusuoralla. Verotulot jäivät n. 70 000 euroa
alle talousarvion, vaikka kasvoivatkin 1,4 % edellisvuodesta. Toimintatuotot
kasvoivat edellisvuodesta n. 25 000 euroa. Vastaavasti toimintakulut alenivat
n. 25 000 euroa. Vuosikate on ylijäämäinen n. 100 000 euroa. Vuoden 2016
lomapalkkajaksotuksessa olleen virheen oikaiseminen vetää vuoden 2017
tilinpäätöksen n. 25 000 euroa alijäämäiseksi. Käytännössä vuoden 2017
talous oli tasapainossa.
6
Kirkkopuiston ympäristötaideteos.
Päätösehdotus (SP)
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja antaa tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto

6.2.2018 4 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 5 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi.
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Karhun keskiosan kaavoituksen käynnistämissopimus
Iin kunnan kanssa on neuvoteltu asemakaavan laatimisesta Karhun
keskiosaan seurakunnan omistamille tiloille Pajula 139-401-40-35, Lopakko
139-401-23-25 ja Tuomisto 139-401-39-129.
Asemakaavan laatiminen tapautuisi kahdessa vaiheessa. Kunta kustantaa
osayleiskaavan muutoksen ja asemakaavan laatimiskustannukset jaetaan
puoliksi. Kunta rakentaa kadut tarvittavine kuivatuksineen ja seurakunta
maksaa välittömistä kustannuksista puolet. Seurakunta luovuttaa korvauksetta
katu- ja puistoalueet. Iin vesiliikelaitos rakentaa kustannuksellaan alueen
vesihuollon. Samalla tavalla Iin Energia Oy rakentaa sähköverkon.
Maanomistajan tavoitteena on, että Karhuun saadaan 30 – 70 asuintonttia.
Kaavoituksen käynnistämissopimuksella sovitaan kaavoitettavasta alueesta ja
kustannustenjaon periaatteista. Kaavahankkeen toteuttamisesta tehdään
erillinen sopimus asemakaava-hankkeen edettyä luonnosvaiheeseen.
Päätösehdotus (SP):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Kirkkoneuvosto
27.12.2017 113 §
Päätös:
Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. (liite 4)
Kirkkoneuvosto
6.2.2018 6 §
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
kaavoituksen käynnistämissopimuksen (liite 2).
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 6 §
Päätös:
Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka selosti Karhun kaavahanketta,
Päätösehdotus hyväksyttiin (liite 1)
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Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelman tarkistaminen
Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelma on vahvistettu
vuonna 1980. Suunnitelman laati Arkkitehti- ja insinööritoimisto Matti Piukkula
(Leiber).
Uudella osalla oleva kappelille varattu rakennuspaikka voidaan muuttaa
arkkuhautapaikoiksi. Samoin käyttöön ottamaton uurnahautakortteli ja tuhkan
sirottelualue voidaan muuttaa arkkuhautapaikoiksi. Uurnahautakortteli ja
sirottelualue voidaan siirtää kiviselle alueelle, joka soveltuu huonosti
arkkuhautaukseen. Uuden osan kulkuyhteyksiä on samalla tarpeen parantaa.
Iin Pohjatutkimus- ja Mittauspalvelu Oy on laatinut liitteen mukaisen
muutossuunnitelman.
Päätösehdotus (SP):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto liitteen mukaisen
käyttösuunnitelman muutoksen. Päätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. (liite 1)
Kirkkoneuvosto
6.2.2018 5 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 7 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. (liite 2)
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Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kokouksen pöytäkirjan liitteen mukaisen
valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto
13.2.2018 8 §
Päätös:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.
Valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä.

