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ASIALISTA/ESITYSLISTA

Keijo Leppänen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntakodilla 30.06.2021 – 30.07.2021
seurakuntatoimiston aukioloaikoina.

Tämä asiakirja on ollut seurakuntakodin ilmoitustaululla 18.06.2021 alkaen.
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Osallistujat

Läsnä/Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Heikkilä Piia
Kaunela Juhani
Kolinkanta Anne
Leppänen Keijo
Lintukangas Jari
Lähde Taru
Nieminen Veikko
Paloposki Jouni
Perävainio Eliisa
Puukka Urho
Saastamoinen Kaarina
Toivonen Raija
Tuomonen Esa
Vähämäki Sirpa
Äijälä Sirpa
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Muut osallistujat
Kneuv pj
Pentti Lehto
Sihteeri
Tiitta Moberg

Keijo Leppänen
Puheenjohtaja

Tiitta Moberg
Sihteeri

Käsitellyt asiat §§ 12 - 22
Pöytäkirjan Ypäjän seurakuntatoimistolla
tarkastus
heti kokouksen jälkeen

Pöytäkirjan tarkistaja
Pöytäkirja
Yleisesti
nähtävillä

Ypäjän seurakunnan seurakuntatoimistossa
30.06.2021 – 30.07.2021
seurakuntatoimiston aukioloaikoina.

Pöytäkirjanote sisältää pykälät
Ypäjällä

Pöytäkirjan tarkistaja
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KV § 12
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: Kirkkoherra Pentti Lehto piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Keijo Leppänen
toimitti nimenhuudon ja avasi kokouksen klo 18.02.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 13
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. Jäsenistä oli paikalla 9 / 15.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA NÄHTÄVILLÄ OLO
KV § 14
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
Lähde Taru ja Nieminen Veikko.
Kirkkovaltuuston tämän kokouksen pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä KL 23 luku 2 §:n 1 mom. mukaisesti 30.06.2021 –
30.07.2021 seurakuntatoimiston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntatoimiston
ilmoitustaululla 18.06.2021 alkaen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Lähde ja Veikko Nieminen .
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 29.6.2021 heti kokouksen jälkeen.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
KV § 15
Pystyäkseen toteamaan läsnäolijat kunkin pykälän kohdalla tulee kirkkovaltuuston
päättää asioiden käsittelyjärjestys kussakin kokouksessa erikseen.
Esitys

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun
esityslistan.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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TILIKAUDELLA 2020 YLITTYNEET KUSTANNUSPAIKAT
KV § 16
KN 31.3.2021 § 21
Seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikkakohtainen
kirkkovaltuustoon nähden.
Tilikaudella 2020 talousarvioon nähden on ylittynyt 1.237,66 eurolla
kirkkoherranviraston kustannuspaikka (1011080180). Ylitys johtuu
kirkkoherranviraston siirtämisestä seurakuntataloon. Siirto aiheutti ylimääräisiä
siivouskuluja ja monitoimilaitteen siirtämisestä aiheutuvia kuluja.
Varhaisnuorisotyön kustannuspaikka (101230330) on ylittynyt 115,96 euroa
talousarvioon nähden. Ylityksen on aiheuttanut ulkopuolisten palveluiden ostaminen.
Sairaalasielunhoidon (1012430250) kustannuspaikka on ylittynyt 1.276,34 eurolla.
Ylityksen on aiheuttanut edelliselle tilikaudelle 2019 kuuluva lasku (3.270,00), joka
on myöhäisen saapumisensa vuoksi jouduttu kirjaamaan tilikaudelle 2020.
Esitys(tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tilikaudella 2020 tehdyt
kustannuspaikkakohtaiset ylitykset tilinpäätöksen käsittelemisen yhteydessä.

LAVA:

Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

KV 29.6.2021 § 16
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tilikaudella 2020 tehdyt
kustannuspaikkakohtaiset talousarvioylitykset.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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TILINPÄÄTÖS 2020
KV § 17
KN 31.3.2021 § 22
Tilivuoden 2020 tulos poistojen (18.693,24) jälkeen osoittaa 67.663,11 euroa
ylijäämää. Ulkoisia toimintatuottoja on 71.108,30 euroa ja ulkoisia toimintakuluja
472.126,85 euroa. Vuosikate on 83.356,35 euroa. Verotuloja ja valtionrahoitusta on
kertynyt yhteensä 529.593,18 euroa.
Esitys(tp):

Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä kirkkovaltuustolle.

LAVA:

Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

KV 29.6.2021 § 17
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020
tilinpäätöksen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020
KV § 18
KN 31.3.2021 § 23
Virastokollegion 17.6.2020 julkaiseman uuden tilinpäätöksen laatimista koskevan
ohjeen mukaisesti erillisinä taseyksikköinä hoidettavista rahastoista kuten
haudanhoitorahasto tulee laatia oma tilinpäätös ja se tulee hyväksyä
kirkkovaltuustossa omana pykälänään.
Haudanhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 3.696,15 euroa ylijäämää.
Toimintatuottoja on 33.025,18 euroa ja toimintakuluja on 29.329,03 euroa.
Esitys(tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle haudanhoitorahaston tilinpäätöksen 2020
hyväksymistä.

LAVA:

Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

KV 29.6.2021 § 18
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020
haudanhoitorahaston tilinpäätöksen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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TILINTARKASTUKERTOMUS
KV § 19
KN 29.6.2021 § 45
Tilintarkastus on suoritettu 26.5.2021 ja tarkastuksesta on annettu
tilintarkastuskertomus, jonka mukaan tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2020.
Esitys(tp):

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2020.

LAVA:

Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

KV 29.6.2021 § 19
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2020.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.
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KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
KV § 20
KN 29.6.2021 § 46
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Kirkkovaltuuston 5 päivänä toukokuuta 2014 hyväksymään ja
tuomikapitulin vahvistamaan kirkkoneuvoston ohjesääntöön on lisätty muutokset,
jotka sähköisen kokouksen järjestäminen edellyttää. Kirkkoneuvoston ohjesäännön
muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Esitys(kh):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden ohjesäännönhyväksymistä sekä
kirkkovaltuustossa 5.5.2014 hyväksytyn ohjesäännön kumoamista. Päätös alistetaan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi

LAVA:

Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

KV 29.6.2021 § 20
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden ohjesäännön hyväksymistä sekä
kirkkovaltuustossa 5.5.2014 hyväksytyn ohjesäännön kumoamista. Päätös alistetaan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.

YPÄJÄN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Nro

Sivu

Kirkkovaltuusto

29.06.2021

2/2021

26

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
KV § 21
1. Seurakunnassa on suunniteltu uurnahautausalueen perustamista.
Kirkkoneuvosto päätti jatkaa asian selvittelyä ja uurnahautausalueen tarpeen kartoittamista.
Asiaan palataan seuraavan kerran kirkkoneuvoston kokouksessa vuoden kuluttua, ellei
uurnahautausalueen tarve poikkeuksellisesti lisäänny kuluvan vuoden aikana.
2. Seurakuntaan on palkattu kaksi nuorta hautausmaalle siten, että kesäkuun ajaksi palkattiin
Hennika Vieraankivi ja heinäkuun ajaksi Veera Vuorentausta.
3. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.5.2021 valinnut seurakuntamestarin virkaan Tuomas
Tannerin.
4. Nuorisotyönohjaaja Elina de Jong palaa hoitovapaalta töihin 4.8.2021. Kirkkoneuvosto on
hyväksynyt nuorisotyönohjaajan viran työaikaprosentin muuttamisen 60 % väliaikaisesti
ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.
5. Rippikoulut saatiin hyvin päätökseen. 23 nuorta konfirmoitiin. Rippikoulu hoidettiin
päiväleirinä seurakunnan omissa tiloissa.

Tarkastusmerkinnät
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Tark.
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VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KV § 22
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja päättää
kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto antoi valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.

