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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
25.4.2018 9 §
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
25.4.2018 10 §
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 25.4.2018 kirkkoherranvirastossa ja pidetään
julkisesti nähtävänä 26.4. – 25.5.2018 seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Samalla päätetään, että tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä
kokouksessa.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 11 §
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maire Turtinen ja
Saila Pakanen.
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Tiedoksiantoasioita
1
Karhun leirikeskuksessa ns. Rauma-Repolan majaan eli yöpymismajaan tai
karhutupaan tehdään kuntokartoitus. Mökki on sinänsä viehättävä mutta
homeen haju on niin voimakas, että mökkiä ei ole voitu käyttää.
Kuntotarkoituksen perusteella mökin kohtalo tuodaan keväällä
kirkkoneuvoston päätettäväksi.
2
Kirkon ja piha-alueen korjaustyön suunnittelu etenee. Ensimmäinen vaihe on
tarkoitus toteuttaa kesällä 2018. Kaikissa kattoikkunoissa on rakennevika, joka
tekee niiden uusimisesta kiireellistä. Samalla tiilikate kunnostetaan ja
puhdistetaan jäkälästä ja sammaleesta. Ulkoseinien rappaukset
kunnostetaan ja paikkamaalataan. Ovet ja seinien ikkunat kunnostetaan.
Kirkon sisällä tehdään tarvittavat siistimistyöt. Pihalla uusitaan pääportaat ja
kunnostetaan tärkeimpien alueiden pihalaatoitukset. Pääsuunnittelijana on
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, rakennuttajainsinöörinä Rimako Oy sekä
kuntokartoituksen tekee A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Lisäksi tarvitaan
kattoikkunoiden suunnittelussa rakennesuunnittelijaa.
3
Alarannan ja Pihlajakarin hakkuu on saatu valmiiksi. Lopullinen puumäärä ei
ole vielä tiedossa mutta se on noin 2500 m3. Kuivaniemen hakkuut jatkuvat
maalis-huhtikuussa ja puutavara saadaan kesätien varteen. Maalismaantien
hakkuut alkavat vasta loppukesällä.
4
Kirkon alalla on saavutettu neuvottelutulos illalla 15. helmikuuta. Se noudattaa
kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Neuvottelutuloksen mukainen
sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Yleisessä palkkausjärjestelmässä
toteutetaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ja
kesäkuussa maksetaan 108 euron kertaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan
palkkoja 1,0 %:lla ja kesäkuussa maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä
368 euron kertaerä. Kertaerillä toteutetaan vuoden 2018 0,5 %:n ja vuoden
2019 0,6 %:n järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella
kuukaudella.
Vuoden 2020 alussa otetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön
suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä
tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa. Sitä rahoitetaan vuoden
2018 järjestelyerällä ja vuosisidonnaisen palkanosan muutoksella. Lisäksi
vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen
järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.
Kirkkoherrojen ja talousjohdon palkkaukseen tulee 1.4.2018 lukien 1,6 %
järjestelyerä, joka käytöstä seurakunta päättää.

IIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2018
Kirkkovaltuusto
25.4.2018
sivu 17
________________________________________________________________________
Päätösehdotus (SP):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto

21.3.2018 13 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tiedoksi:
5
Maijalan tilaa koskeva maantietoimitus, joka koskee Vt4 ohituskaistoja.
Kohteena oleva palsta on Kuivaniemen kirkonkylän tienhaarassa nelostien
itäpuolella. Haltuun otettava alue on 0,2890 hehtaaria. Kokouksen ajankohta
ok 10.4.2018 kello 9:30.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 12 §
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Talousarvion 2017 ylitysten hyväksyminen
Seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava
kirkkovaltuuston hyväksymää talousarviota.
Kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuoden 2017 alijäämä on
15 960 euroa. Toteutunut alijäämä oli 26 993 euroa. Alijäämän syynä oli se,
että vuoden 2016 tilinpäätöksessä ollut lomapalkkajaksotuksen virhe oikaistiin
vuoden 2017 tuloslaskelman kautta.
Jäljempänä olevaan taulukkoon on luetteloitu olennaiset menojen ylitykset ja
tulojen alitukset (Toimintakate 1).
MENOJEN YLITYKSET

Talousarvio

Toteuma

Jumalanpalveluselämä

66740

74652

Varsinainen hautaustoimi

64330

68430

Iin kirkko

64510

85419

Kuivaniemen kirkko

33640

43601

Iin seurakuntatalo

104850

111807

Yhteensä
TULOJEN ALITUKSET
Lepola

Ylitys

Analyysi

Kuljetuspalv 3658, Palkat 1754,
7912 Henkilöstösivukulut 2073
Haudankaivupalvelut 2956, Tuotot alle
4100 arvion 2027
Palkat 6022, Henkilöstösivukulut 1565.
Koneiden ja laitteiden kunnossap 3388.
Alueiden kunnossapitopalv 1179. Koneet ja
20909 laitteet 5327. Lyhdyt ja telineet 3318.
9961 Palkat 2466. Vakuutus 4561. Lämmitys 2386
IT-palvelut 1740. Pesulapalvelut 2363.
6957 Lämmitys 3963.
49839

Talousarvio Toteuma
14520

-509

Kirkollisvero

1530000

1467221

Yhteisövero

8000

-529

Yhteensä

Alitus

Analyysi

15029 Rakennuksen myynti ei toteutunut
62779 Tuloarvio ei toteutunut
8529 seurakuntien yhteisövero-oikeus lakkautettu
86337

Päätösehdotus (SP):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy jälkikäteen
menomäärärahojen ylitykset ja tulomäärärahojen alitukset, jotka katetaan
muissa kohdissa olevilla tulojen ylityksillä ja menojen alituksilla sekä
syntyneen alijäämän osalta edellisten tilikausien ylijäämistä.
Kirkkoneuvosto

21.3.2018 15 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 13 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Seurakunnan alueen jakaminen äänestysalueisiin
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunnan alue
jaetaan äänestysalueisiin.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on
päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen
toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä
tarkemmin säädetään. (KL 23: 19)
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin
monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua KL 23 luvun 19 §:n 2
momentissa tarkoitettuihin jaostoihin. (KVJ 2: 4)
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää äänestysalueisiin
jakautumisesta.
Kirkkoneuvosto
21.3.2018 24 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 14 §
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan aluetta ei jaeta äänestysalueisiin.
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Vaalilautakunnan valinta
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 §:ssä säädetään seurakuntavaaleja
koskevasta menettelystä.
”Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit
toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
itselleen varapuheenjohtajan.” (KVJ 2: 4 § )
”Vaaleja varten on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston asettama
vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä yhtä monta varajäsentä.” (KL 23: 19 § 1 mom. )
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkon vaalijärjestyksen 2
luvun 4 §:ssä tarkoitetun vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto
21.3.2018 25 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 15 §

Kirkkolain 23 luvun 19 §:n 16.4.2018 voimaan tulleen muutoksen
(6.4.2018/209) mukaan seurakuntavaalien toimittamista varten kirkkovaltuusto
asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan
aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä
Päätös:

Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin
Ruotsalainen Tapani, puheenjohtaja
Veijovaara Markku
Päkkilä Teuvo
Jussila Veera
Kuha Veera.
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Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin
1. Haverinen Reino
2. Jaara Alli
3. Koskela Sulo
4. Kurttila Sisko.
5. Dahl Martti.
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Vaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten sekä ehdokaslistojen julkaiseminen
lehdissä
KJ 23 luvun 2 § 2 - 3 mom. mukaan valitaan lehti, jossa tietyt vaaleihin liittyvät
kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan.
Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai
seurakuntalehdessä.
Päätösehdotus (TR):
Kirkkoneuvosto esittää, että vaaleihin liittyvät ilmoitukset julkaistaan
Rantapohja ja IISAnomat lehdistä.
Kirkkoneuvosto
21.3.2018 26 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 16 §
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Seurakuntavaalien paikkojen määrääminen
KVJ 2: 51 § 2 mom.
”Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella
järjestetään äänestyspaikat. Jos seurakunnan alue on pieni tai jos
liikenneyhteydet sen sallivat, voidaan äänestäminen järjestää yhdessä
paikassa tapahtuvaksi.”
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto määrää missä ovat Iin
seurakunnan alueella äänestyspaikat.
Kirkkoneuvosto

21.10.2018 27 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 17 §
Päätös:

Äänestyspaikoista määrääminen kuuluu kirkon vaalijärjestyksen 22 §:n
mukaan vaalilautakunnan tehtäviin. Näin ollen kirkkovaltuustolla ei ole
toimivaltaa asiassa. Tämän vuoksi asian käsittely raukeaa.

IIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
2/2018
Kirkkovaltuusto
25.4.2018
sivu 24
________________________________________________________________________
Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kokouksen pöytäkirjan liitteen mukaisen
valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto
25.4.2018 18 §
Päätös:

Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen
kello 19:10.

