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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KV § 7
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 § 1 mom.
”Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan
nimenhuuto.”
Ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäinen kokous: 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.”
Esitys

Pidetään alkuhartaus. Toimitetaan nimenhuuto. Valtuustokauden ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtajana toimii iältään vanhin valtuutettu kunnes puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen avatuksi.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.15. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 8
KL:n 7 luku 4 § 1 mom.
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.”
KJ:n 8 luku 5 § 1,2 mom.
”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneensä 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.”
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 § 2 mom.
”Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsutta ja päätösvaltainen.”
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §
”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. Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian
pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei
toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen käsittely tapahtuu vuoden
kuluessa.
Esitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 11 / 15.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA NÄHTÄVILLÄ OLO
KV § 9
KJ:n 7 luku 6 §
”Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei
tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää
päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos
eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyksi, hänen on
annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkistettaessa.”
KL:n 25 luku 3 §
”Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston päätökset,
seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva päätös sekä niitä koskevat valitustai alistusviranomaisten päätökset on, jollei niitä tämän lain tai kirkkojärjestyksen
mukaan ole pidettävä salassa, saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille
yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan
ilmoitustaululle.
Mitä 1 mom. on säädetty koskee vastaavasti seurakunnan muunkin toimielimen
pöytäkirjaa tai sen osaa, mikäli toimielimen tai sen puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi.”
KJ:n 23 luku 2 § 1 mom.
”Jollei seurakunnan jäsenten tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole
edellä tai kirkon vaalijärjestyksessä muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.”
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 § 1 mom.
”Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkistetaan heti.”
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat kirkkovaltuuston jäsenet
Nieminen Veikko ja Paloposki Jouni.
Kirkkovaltuuston tämän kokouksen pöytäkirja tarkistetaan 18.6.2020 klo 9-12
kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä KL 23 luku 2 §:n 1 mom. mukaisesti
kirkkoherranvirastossa
19.6.2020 – 21.07.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 05.06.2020 alkaen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Saastamoinen Eliisa Perävainio.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
KV § 10
Pystyäkseen toteamaan läsnäolijat kunkin pykälän kohdalla tulee kirkkovaltuuston
päättää asioiden käsittelyjärjestys kussakin kokouksessa erikseen.
Esitys

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun
esityslistan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

KIRKKOVALTUUSTON UUSI SIHTEERI
KV § 11
KV § 7 12019
TODETAAN KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERI VUOSILLE 2019 - 2020
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § 2 mom.
”Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä
huolehtii taloudenhoitaja, jollei valtuusto toisin määrää.”
Esitys:

Kirkkovaltuusto toteaa, että sen sihteerinä toimii talouspäällikkö Päivi Mattinen
valtuustokaudella 2019 - 2020.

KV 16.6.2020 § 11
Päivi Mattisen siirryttyä eläkkeelle tulee valita uusi sihteeri jäljellä olevaksi
toimiajaksi.

Esitys:

Esitetään, että toimistosihteeri Jenna Meriruoho on sihteerinä vuoden 2020 loppuun,
kunnes uusi valitaan.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark

YPÄJÄN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

Nro
2/2020

Sivu
13

Kokouspäivämäärä
16.6.2020

TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA
KV § 12
KN 18.3.2020 § 9
Seurakunnan talous on ylijäämäinen 6.524,39 euroa. Kertomusvuonna veroprosentti
oli 1,9 %:. Kirkollisverotuloja kertyi 488.518,33 euroa, mikä on 8.518,33 euroa
enemmän kuin oli budjetoitu talousarviossa. Valtionrahoituksen osuus v. 2019 oli
45.180,00 euroa.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on huomioitu palkkojen kustannusten kohdentaminen
sekä poistojen kohdentaminen tehtäväalueille.
Tasekirjaan sisältyvät sisäiset erät: hallintomenot (kirkkovaltuusto, tilintarkastus,
kirkkoneuvosto, taloushallinto, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto) on vyörytetty
tehtäväalueille. Myös keskusrahastomaksut ja verotuskulut on vyörytetty
tehtäväalueille sekä kiinteistömenot on kohdennettu käytön mukaisessa suhteessa
tehtäväalueittain.
Tasekirjan lisäksi laaditaan tase-erittelyt, jotka eivät ole julkistettavaa tietoa. Taseerittelyt allekirjoittaa talouspäällikkö ja ne annetaan tilintarkastajille tiedoksi.
Liitteenä Ypäjän seurakunnan Tasekirja 2019. Tasekirja sisältää myös eri työalojen
toimintakertomukset.
Esitys/tp

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 6.524,39 euroa
siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä - tilille. Kirkkoneuvosto ja
talouspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksestä laaditun tasekirjan 2019 ja
kirkkoneuvosto päättää jättää tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019 tilintarkastajalle.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
6.524,39 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä –tilille.
Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat tilinpäätöksestä laaditun tasekirjan
2019 ja kirkkoneuvosto päätti jättää tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019
tilintarkastajalle.

KN 22.4.2020 § 28
Tilintarkastus on suoritettu 30.3.2020 ja tarkastuksesta on annettu
tilintarkastuskertomus, jonka mukaan tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2019.
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Esitys/tp

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Tasekirjan 2019, joka sisältää
tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2019. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyy tilikauden aikana talousarvioon nähden ylittyneet kustannuspaikat ja
tilinpäätöksen, sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2019.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Tilintarkastaja Sinikka Niitynperä BDO Audiator Oy:stä on tehnyt Ypäjän
seurakunnan tilintarkastuksen 30.3.2020 ja esittää vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille

KV 16.6.2020 § 12
Esitys:

Esitetään, että valtuusto hyväksyy Tasekirjan 2019, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat
vuodelta 2019. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy tilikauden
aikana talousarvioon nähden ylittyneet kustannuspaikat ja tilinpäätöksen, sekä
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019, kuten myös
tilintarkastaja on esittänyt.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
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VAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN JA SEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
KV § 13
KV § 8 12019
VALITAAN SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN
VAALILAUTAKUNTA VUOSILLE 2019 – 2022
Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §
”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto 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.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä.
PÄÄTÖS: Varsinaisiksi jäseniksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosille
2019–2022 valittiin Sirpa Vähämäki, Sirpa Äijälä ja Juhani Kaunela.
Varajäseniksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin Jouni Paloposki, Anne
Kolinkanta ja Kaarina Saastamoinen.
Valinnat tehtiin yksimielisesti.
Kirkkoherranvaalin hallintomenettely, Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 23,
Kirkko ja sen toiminta:
”3.3 Vaalilautakunnan valinta
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa aina istuvan kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston
valitsema vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra
ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston
on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.”
”Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja.”
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”Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan
myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
vaalilautakunnan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan jaosto valitsee
puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.”
KV 16.6.2020 § 13
Esitys:

Esitetään, että vaalilautakunta täydennetään yhdellä varsinaisella ja yhdellä
varajäsenellä ja valtuusto valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan.

PÄÄTÖS: Varsinaisiksi jäseniksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosille
2019–2022 valittiin Sirpa Vähämäki, Sirpa Äijälä, Juhani Kaunela ja Jari Lintukangas.
Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kaunela.
Varajäseniksi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin Kaarina Saastamoinen
Jouni Paloposki, Anne Kolinkanta, ja Eliisa Perävainio. Varajäsenet kutsutaan tässä
järjestyksessä.
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KIRKON KATON KUNTOTUTKIMUSTARJOUKSET
KV § 14
KN § 50, 3/2020
Lauri Tuohimaa FinProma Oy:stä on valmistellut tarjouspyyntöä Ypäjän kirkon katon
kuntotutkimuksesta. Tarjoukset on pyydetty jätettäväksi 12.6.2020 mennessä, jotta
kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto voivat asian käsitellä ja kirkkovaltuusto asian
päättää. (liite)
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle tarjousten perusteella, mikä yritys on
edullisin ja sopivin tekemään kirkon katon kuntotutkimuksen.
PÄÄTÖS: Lauri Tuohimaa esitteli tarjouksia kirkkoneuvostolle teams-yhteyden
kautta. Tuohimaan esityksen perusteella kirkkoneuvosto päätti esittää
kirkkovaltuustolle, että kirkon katon kuntotutkimuksen tekijäksi valitaan A-insinöörit
Suunnittelu Oy hintaan 7.316,00 euroa ja varalle Vahanen Rakennusfysiikka Oy
hintaan 4.712,00 euroa. Kuntotutkimus tehdään kesän 2020 aikana. Korjaustoimikunta
kokoontuu heinäkuun alussa ensimmäisen kerran.

Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää kuntotutkimustarkastuksen tekemisestä.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
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UURNAHAUTAUSALUE
KV § 15

KN 29.4.2020 § 33
Hautausmaalle on valmisteltu omaa hautausaluetta niille uurnille, joita varten ei ole
sukuhautaa Ypäjällä. Paikka on osastolla 4 lähellä Karjalaisten muistomerkkiä.
Esitys: Selvitetään tilanne, ovatko kyseessä olevat hautapaikat seurakunnan hallussa.
Jos ovat, niin niiden valmistelu uurnahautausalueeksi voidaan aloittaa.
PÄÄTÖS: On tarkistettu, että hautapaikat ovat seurakunnan hallussa.
Hautausmaatoimikunta saa tehtäväksi suunnitella uurnahautausalueen muistomerkin,
johon haudattujen nimilaatat voidaan kiinnittää.
KN 16.6.2020 § 51
Koska kyseessä on hautausmaan osan muutos, niin asia tulee kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja se on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (KL 17 1§ ja 8§)

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautausmaan
käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan muutoksen sekä lisäyksen hautaustoimen
ohjesääntöön.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Mihinkään
toimenpiteisiin sitä ennen ei ryhdytä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan
muutoksen sekä lisäyksen hautaustoimen ohjesääntöön.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
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KIRKKOHERRANVAALI SYKSYLLÄ 2020
KV § 16
KN § 53
Kirkkoherranvaali pidetään joko välillisinä tai välittöminä vaaleina. (liite)
Esitys:

Kirkkoneuvosto toi kirkkovaltuustolle tiedoksi että vaali pidetään välillisinä, jolloin
uuden kirkkoherran valitsee Ypäjän kirkkovaltuusto. Neuvoston päätös tulee vielä
viedä tuomiokapitulin pappiasessorin tietoon jatkovalmisteluja varten.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

MUUT ASIAT
KV § 17
1.
2.
3.
4.

Kirkkoherra kertoi kirkkovaltuutetuilleterveisiä juuri pidetyltä rippileiriltä.
Keskusteltiin seurakunnassa avoinna olevasta nuorisotyöntekijän sijaisuudesta.
Kirkkovaltuutetuille kerrottiin dekaani Terhi Törmän vierailusta seurakuntaan.
Kirkkoherra tiedotti, että koko hautausmaanvastuuryhmä, kirkkoherra ja suntio on
valittu korjaustoimikuntaan ja asiantuntija jäsenenä on pyydettäessä Lauri
Tuohimaa.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KV § 18
Esitys:

Valitusosoitusta ei anneta, koska vasta hiippakunnan vaalilautakunnan päätöksestä
voidaan valittaa. (KVJ 85 §).
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.13.
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