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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 23.3.2022 kello 18:00-19:08

KOKOUSPAIKKA

Iin Haminan seurakuntatalo

Läsnä

liitteen 1 mukaan 16 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua

Muut saapuvilla
olevat

Poissa
Laillisuus ja
Päätösvaltaisuus

Ruotsalainen Tapani, kirkkoherra
Huhta Tapani, vt. talouspäällikkö
7 valtuutettua

Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen piti alkuhartauksen ja avasi
kokouksen.

Pykälät
Pöytäkirjan
allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus

1§ - 12§

Pekka Sipilä
puheenjohtaja

Tapani Huhta
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettiin kirkkoherranvirastossa 23.3.2022

Pöytäkirjantarkastajat
_________________
Heli-Hannele Haapaniemi

_______________
Helena Hekkala

Pöytäkirja ollut nähtävänä Iin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.3.
– 23.4.2022.

Todistaa

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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LÄSNÄ

Alaraasakka Riitta-Liisa

x

Haapaniemi Heli-Hannele

x

Jokela Jari-Jukka

x

Jutila Mika

x

Kaleva Oili

x

Kallio Salme

x

Kehus Hannu

x

Klasila Jonna
Koskela Pekka

POISSA

VARAJÄSEN

x

Veikko Partanen

x

Lapinkangas Antti

x

Maaninka Jaakko

x

Mäenpää Merita

x

Paakkola Minna

x

Pakanen Saila

x

Pakonen Kirsimaria

x

Paukkeri Hilja

x

Paakkola Jorma

x

Sassi Satu

x

Sipilä Pekka

x

Tauriainen Soili

x

Turtinen Esko

x

Turtinen Sirkka-Liisa

x

Vitikka Markku

x

Läsnä 16 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Poissa 7 valtuutettua

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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 työjärjestys 9 §)
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
toimitetaan kokouskutsun yhteydessä valtuutetuille vähintään seitsemän päivää ennen
valtuuston kokousta. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 § ja 5 §)
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuuston kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 1 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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 11 §)

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
23.3.2022 2 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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 31 §)

Päätösehdotus:
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 23.3.2022 kirkkoherranvirastossa ja pidetään
julkisesti nähtävänä 24.3. – 23.4.2022 seurakunnan ilmoitustaululla
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Samalla päätetään, että tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä
kokouksessa.

Kirkkovaltuusto
23.3.2022 3 §
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli-Hannele Haapaniemi
ja Helena Hekkala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Tiedoksiantoasioita
Kirkkoneuvosto 26.1.2022 4 §
1
Vuoden 2021 verotulotilitykset ja taloudellinen tilanne.
Verotulot olivat vuonna 2021 ennakoitua suuremmat ja kertymä oli 1637 t€ eli lähes
100 t€ (+6,4 %) suurempi kuin vuonna 2020. Myös talousarvioon verrattuna
verotulokertymä oli 107 t€ suurempi. Myös koko Suomen kirkon verotulot kasvoivat
lopulta 1,3 %.
Seurakunnan menot olivat talousarviota merkittävästi pienemmät koronasta johtuen.
Oheisena on tuloslaskelmavertailu vuodelta 2021, mutta se ei vielä ole lopullinen,
sillä tilikausi on vielä auki. Tilikauden tulos on tällä hetkellä n. 172 000 € ylijäämäinen.
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu ed.
vastaava tiliryhmätaso
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut
Kirkon rahastomaksut
Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toteuma
1 - 12 /2020
-329 408
-392
-1 713
-48 016
-165 155
-73 003
-7 715
-21 472
-11 941
1 707 127
988 924
806 092
192 896
-10 065
408 320
26 195
199 549
199 549
32 793
51 347
1 377 719
-1 538 010
-190 512
28 674
136 280
-6 507
-6 512
-4 029
/

Toteuma
TA kuluva
1 - 12
Yli-ali
T-%
2021
/2021
-283 152
-298 930 -15 778
95
-1 084
-3 000
-1 916
36
-1 266
-1 810
-544
70
-46 580
-61 000 -14 420
76
-170 625
-173 060
-2 435
99
-22 199
-45 500 -23 301
49
-3 193
-7 000
-3 807
46
-31 654
-7 560 24 094 419
-6 552
6 552
0
1 634 495
1 802 820 168 325
91
979 184
1 019 920 40 736
96
797 239
828 250 31 011
96
189 015
191 670
2 655
99
-7 070
7 070
0
380 526
471 410 90 884
81
16 659
23 900
7 241
70
187 985
213 400 25 415
88
187 985
213 400 25 415
88
38 723
38 380
-343 101
31 417
35 810
4 393
88
1 351 342
1 503 890 152 548
90
-1 637 033
-1 530 000 107 033 107
-192 384
-190 500
1 884 101
29 335
29 200
-135 100
143 263
136 300
-6 963 105
-10 661
-3 792

-8 600
-2 100

2 061 124
1 692 181
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Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen
tuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot
Tuotot
Kulut
Siirrot rahastosta/rahastoon
TILIKAUDEN TULOS
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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-2 963

-2 548
65
-198 869
147 989
147 989
0
-21 240
24 134
-2 893
-50 880
-2 930
-53 810

2 963

0

-3 932
26
-316 138
146 897
146 897

-6 500

-2 568
60
-26
0
-59 710 256 428 529
135 365 -11 532 109
135 365 -11 532 109

-169 240
-2 930
-172 170

75 655 244 895 -224
-2 930
0 100
72 725 244 895 -237

2
Jäsenmäärä on kasvanut vuoden alusta marraskuun loppuun mennessä 43
henkilöllä, joka suurelta osin johtuu positiivisesta muuttoliikkeestä (+63), joka viime
vuonna vastaavana ajankohtana oli lähes saman verran negatiivinen (-53).
Jäsenmäärä oli marraskuun lopussa 8178.
3
Kirkon yhteistoimintasopimuksen (14 §) mukaan yhteistyötoimikunta on asetettava,
kun työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää.
Yhteistyötoimikunnan lisäksi edustuksellista yhteistoimintaa varten työpaikalla on
oltava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.
Nykyisen yhteistyötoimikunnan toimikausi päättyy 31.12.2021 ja uusi 4-vuotiskausi
alkaa 1.1.2022. Työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa toimii Iin
seurakunnassa työsuojelupäällikkönä talouspäällikkö. Työntekijöiden edustajina
yhteistyötoimikunnassa toimivat työsuojeluvaltuutettu ja pääsopijajärjestöjen
pääluottamusmiehet. Iin seurakunnan luottamusmiehinä toimivat Eija Savolainen
(JUKO ry) ja Pekka Nevalainen (Kirkon alat ry). Iin seurakunnan
työsuojeluvaltuutetun valinta 17.11.2021 toteutui sopuvalintana eli
työsuojeluvaltuutettuna jatkaa Helka Tapio. 1. varavaltuutetuksi valittiin Piritta
Aatsinki ja 2. varavaltuutetuksi Anne Laurila.
4
Oululainen frisbeeseura HCDC lähestyi Iin seurakuntaa toiveena löytää 10-15
hehtaarin kokoinen maa-alue, johon voisi rakentaa frisbeegolf-keskuksen, jossa olisi
radat sekä aloittelijoille, että aktiivipelaajille. Rata olisi avoin ja ilmainen kaikille
käyttäjille. Alun perin on ollut tarkoitus rakentaa rata yhdessä kunnan kanssa
Praavaan, mutta hanke ei toteutunut, eikä kunnalta ole löytynyt toista sopivaa
paikkaa, joten seura kääntyi Iin seurakunnan puoleen. Seuraa kiinnostavia ja radaksi
sopivia alueita olisi Karhussa ja Raasakassa oleva Laholaisharju. Tarkoitus on, että
hankkeessa on mukana jatkossakin Iin kunta sekä radan suunnittelussa että
toteutuksessa. Iin seurakunnalle ei hankkeesta tulisi kustannuksia, eikä myöskään
tuloja maankäyttösopimuksen myötä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kirkkoneuvosto 23.2.2022 18 §
1
Vuoden 2022 verotulotilitykset ja taloudellinen tilanne.
Tammikuun verotulot olivat 179 420 €, joka on noin 8 % suurempi kuin edellisen
vuoden tammikuussa. Myös koko Suomen kirkon tammikuun verotulot olivat n. 6,3 %
edellisvuotta suuremmat.
Seurakunnan menot olivat tammikuussa n. 5,5 % edellisvuoden tammikuuta
pienemmät, joten tammikuun tulos oli n. 20 000 € parempi. Toimintavuosi on tosin
vasta alussa, joten tästä ei voi tehdä kovin paljon johtopäätöksiä loppuvuoden osalta.
2
Jäsenmäärän kehitys hiipui merkittävästi joulukuussa edellisen vuosien tapaan
tapahtuviin kirkosta eroamisiin, joita oli 28 joulukuussa. Kokonaismäärä pysyi
kuitenkin hieman alle edellisen vuoden eroamismäärän. Kuolleiden määrä kasvoi
vuonna 2021 yli 20 % edellisestä vuodesta, ollen tasan 100. Positiivisen
muuttoliikkeen ansiosta seurakunnan jäsenmäärä kasvoi kuitenkin 14 henkilöllä.
Muuttoliike oli +66, kun se edellisenä vuonna oli -51.
Jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 8149.
3
Karhun yksityistietä esitetään tiekunnan vuosikokouksessa 19.2.2022
peruskorjattavaksi ja tähän tiekunnalla olisi mahdollista saada avustusta 50 %
kokonaiskustannuksista. Iin seurakunnan osuus kaikista tieyksiköistä on 9,78 %. Iin
kirkkovaltuusto on 4.4.2017 päättänyt osallistua Karhun sillan
rakentamiskustannuksiin 170 000 euron osuudella sillan kustannusarvion ollessa
730 000 €. Tuolloin osallistumisen ehtona oli, että saaren keskiosaa pitää voida
kehittää asuinalueena. Karhun kaavahanke on nyt kuitenkin keskeytetty.
Nyt esitetyn Karhun tien perusparannuksen arvioitu kustannus olisi noin 200 000 €,
josta alustavan suunnitelman mukaan seurakunnan osuudeksi esitettäisiin 20 000
euron osuutta. Jakokunnan osuudeksi esitetään 40 000 euron osuutta, koska
jakokunnalla on tulevaisuudessa todennäköisesti tarpeita hiekan ajoon Karhusta
mantereelle.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja saattaa tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 4 §
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Metsähoitosuunnitelma vuosille 2022–2031
KJ 15 luvun 10 §:n mukaan seurakunnan metsiä tulee metsälain tavoitteiden
toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti.
Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta
edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto.
Iin seurakunta kysyi tarjoukset metsänhoitosuunnitelman päivittämisestä Iin ja
Koillismaan metsänhoitoyhdistyksiltä, jotka ilmoittivat toteuttavansa työn hintaan 13
€/ha (alv0%) metsämaan osalta. Kitu- ja joutomaista ei peritä mitään. Työ tehdään
maastotöinä ja hintaan sisältyy mahdolliset palaverit ja suunnitelman
luovutustilaisuudet. Työ tilattiin 30.4.2021 ja sen tuli olla valmis 30.11.2021, mutta
kesän myrskytuhot viivästyttivät työn valmistumista reilulla kuukaudella.
Metsäsuunnitelmaa on kokouksessa esittelemässä Iin metsänhoitoyhdistyksen
toiminnanjohtaja Henri Turtinen.
Iin seurakunnalla on hieman yli 1000 hehtaaria metsätalousmaata. Pinta-alasta
metsämaata on n. 900 ha, kitumaata 62 ha ja joutomaata 72 ha. Metsäsuunnitelman
mukaan puuta on n. 80 000 m3, josta tukkipuuta 14000 m3 ja kuitupuuta 66 000 m3.
Vuosina 2022–2031 on esitetty hakattavaksi 40 000 m3 puuta, jota kertyisi
kantarahatuloa n. 920 000 euroa. Metsänhoitotöiden kustannukset ovat kymmenen
vuoden aikana n. 145 000 euroa. Puuston kasvu on kymmenvuotiskauden aikana
40 000 m3.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto hyväksyy metsäsuunnitelman 2022–2031 kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi. Suunnitelmasta puuttuu Karhun metsät ja ne täydennetään ja
liitetään suunnitelmaan kesällä.

Kirkkoneuvosto
26.1.2022 1 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 5 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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)

Päätösesitys (TR):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää äänestysalueisiin
jakautumisesta.

Kirkkoneuvosto
26.1.2022 9 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 6 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan aluetta ei jaeta äänestysalueisiin, vaan on
vain yksi äänestysalue.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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.)
”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.” (KL 23: 19 § 4 mom.)

Päätösesitys (TR):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4
§:ssä tarkoitetun vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan.

Kirkkoneuvosto
26.1.2022 10 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 7 §
Päätös:
Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin
Ruotsalainen Tapani, puheenjohtaja
Veijovaara Markku
Backman Merja
Hekkala Helena
Hyry Kyösti
Paukkeri Hilja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

IIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
23.3.2022

Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin
1. Hekkala Hannes
2. Jaara Alli
3. Pääkkölä Jouko
4. Paakkola Minna
5. Partanen Veikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

1/2022
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IIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
23.3.2022

1/2022
12

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.

Päätösesitys (TR):
Kirkkoneuvosto esittää, että vaaleihin liittyvät ilmoitukset julkaistaan Rantapohja ja
IISAnomat lehdissä.

Kirkkoneuvosto
26.1.2022 11 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 8 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

IIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
23.3.2022

1/2022
13

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.”

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto määrää missä ovat Iin seurakunnan
alueella äänestyspaikat.

Kirkkoneuvosto
26.1.2022 12 §

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto
23.3.2022 9 §
Päätös:
Äänestyspaikoista määrääminen kuuluu kirkon vaalijärjestyksen 22 §:n mukaan
vaalilautakunnan tehtäviin. Näin ollen kirkkovaltuustolla ei ole toimivaltaa asiassa.
Tämän vuoksi asian käsittely raukeaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

IIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
23.3.2022

1/2022
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Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman muuttaminen
Kirkkohallitus on 17.6.2020 antanut ohjeen, jonka tarkoituksena on päivittää
kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10/2005 annettuja ohjeita
käyttöomaisuuskirjanpidosta sekä poistojen laskemisesta. Taustalla on tarve saada
seurakuntien nykyisiä ylipitkiä poistoaikoja lyhennettyä. Uudet suositellut poistoajat
ovat kuitenkin edelleen ohjeellisia pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen poistoajoiksi eikä niitä pidä tulkita
ehdottomiksi. Seurakuntatalouden suuruus, jäsenmäärän lisääntyminen tai
vähentyminen sekä lähimenneisyydessä tapahtuneet että tulevat investointitarpeet
vaikuttavat siihen, miten seurakuntatalous määrittelee oikean poistotason.
Poistoajaksi valitaan normaalisti lyhyempi kuin se aika, jona hyödykettä käytetään
palvelutuotannossa. Käyttöomaisuuden ja muun pysyviin vastaaviin kuuluvan
aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan taseeseen ja kirjataan
vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina tuloslaskelman kuluksi (KPL
5:5,1). Seurakuntatalous päättää itse minkä suuruisia hankintoja tai hankkeita
aktivoidaan taseeseen tai kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Perusparannusmenon
vaikutusaika voi olla esimerkiksi sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä
oleva taloudellinen pitoaika. Erikseen aktivoiduille perusparannusmenoille
määritellään oma poistosuunnitelma.
Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen pysyviin
vastaaviin aktivoitavien euromääräiset rajat. Seurakuntatalouksissa käytettävä
poistomenetelmä on tasapoisto ja aktivointirajaksi suositellaan 10000 euroa, joka on
käytössä Iin seurakunnassa kiinteistöinvestoinneissa, mutta irtaimistohankkeissa
rajana on tällä hetkellä 5000 €. Liitteessä näkyvät nykyisin käytössä olevat poistoajat,
Kirkkohallituksen suositukset uusiksi poistoajoiksi ja esitys Iin seurakunnan uusiksi
poistoajoiksi alkaen 1.1.2021 valmistuneisiin investointeihin (Liite).
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Iin seurakunnan uuden poistosuunnitelman 1.1.2021 jälkeen valmistuneisiin
investointeihin ja aktivointirajaksi kaikissa investoinneissa 10000 €.
Kirkkoneuvosto
26.1.2022 14 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 10 §
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

IIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
23.3.2022

1/2022
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Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Oulussa 20.-22.5.2022
Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien #YHDESSÄ2022-viikonloppua vietetään Oulussa 20.22.5.2022. Ohjelmien punaisena lankana kulkee keskustelukulttuuri ja sen muutos
teemalla KUUNTELEN. YMMÄRRÄN. KUNNIOITAN. Tapahtuma on
terveysturvallinen ja sen tapahtumat sijoittuvat Oulun keskustaan ja sen ympäristöön
lähelle toisiaan. Maksulliset tapahtumat keskittyvät teatteriin ja maksuttomat
tuomiokirkkoon. Lisäksi tapahtumapaikkoina ovat myös mm. Rotuaari ja
seurakuntatalot.
Päätösesitys (TH):
Kirkkoneuvosto päättää, että tapahtumaan voi osallistua seurakunnan työntekijät ja
valtuutetut ja osallistujat voivat laskuttaa lipun hinnan takaisin seurakunnalta
jälkikäteen.

Kirkkoneuvosto
23.2.2022 20 §
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti kustantaa yhden päivän päivälipun 64 euroa seurakunnan
työntekijöille ja valtuutetuille. Tiedoksi valtuustolle.
Kirkkovaltuusto
23.3.2022 11 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

IIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
23.3.2022

1/2022

Kokouksen päättäminen

Kirkkovaltuusto
23.3.2022 12 §
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 19.08.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/
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