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ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS
Vs. kirkkoherra Irina Kaukinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Kn 15 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava kokouksen jäsenille ja niille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksessa, viimeistään
kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, lista käsiteltävistä asioista.
Esityslistat on sähköpostitettu jäsenille 18.2.2022. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kn 16 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkoneuvoston työjärjestyksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa
kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 henkilöä. Vuorossa ovat Matti Kaurila ja Aulis Keihäs.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mar-Leena Rajala ja Aulis Keihäs.

Kn 17 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEIHIN LIITTYVÄT ASIAT
Vuoden 2022 marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit. Vaalipäivä on 20.11.2022.
Ennakkoäänestys kestää viisi päivää ja järjestetään tiistaista lauantaihin 8.−12.11.2022.
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022
mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä
olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat
kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä
kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai
muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi
luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut
tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös
kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan
hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että 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). Kirkkoherraa
koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä
määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
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Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta
nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
Seurakunnan pitää ottaa myös kantaa äänestysalueisiin ja vaali-informointiin.
Valmistelija: vs. kirkkoherra
LAVA: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätösesitys:
a) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
b) Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä siinä
järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
c) Kirkkovaltuusto päättää, että vaali-ilmoitukset julkaistaan Auranmaan viikkolehdessä ja Alasatakunnassa.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
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ORIPÄÄN SEURAKUNTATALON ALUEEN KAAVAMUUTOSPYYNTÖ
Oripään kunnan ohjeessa asemakaavoitusprosessista kerrotaan, että aloitteen kaavan
laatimisesta voi tehdä maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta, viranomainen, kaupunginhallitus tai -valtuusto. Aloite kaavan laatimisesta
voi koskea uutta kaavaa tai kaavan muuttamista. Aloitteen perusteella ratkaistaan, miten
kaavan laatiminen etenee. Maanomistajalta voidaan periä kaavan laatimisesta aiheutuvat kulut. Aloite tehdään kirjallisena. Maanomistaja tai haltija voi hakea asemakaavan
laatimista tai asemakaavamuutosta voimassa olevaan kaavaan. Asemakaavoitusta voi
hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot. Hakemuksesta tulee
käydä ilmi mihin kaavan laatimista haetaan ja mikä on hakemuksen tavoite.
Seurakunnan omistama Oripään seurakuntatalon tonttialue (RN:o 561-404-11-3) osoitteessa Kertuntie 5 on asemakaavassa merkitty YK-merkinnällä eli kirkkojen ja muiden
seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Osa tonttialueesta on merkinnällä P eli
puisto. Tontilla on tällä hetkellä seurakuntatalo, jonka vieressä erillisenä rakennuksena
on asuinkäytössä oleva paritalo.
Pöytyän seurakunnan kiinteistöstrategiassa on linjattu, että seurakuntatalon yhteydessä
sijaitseva paritalo on luovutettavien kiinteistöjen joukossa. Ennen kiinteistön myyntiä
voisi olla hyvä muuttaa ainakin tuolta osin asemakaavamerkintä merkinnäksi AP eli
asuinpientalojen korttelialue.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee tontin kehittämistarpeista ja miettii linjaukset, joiden pohjalta se antaa vs. talouspäällikkö Minna Stenroosille valtuudet neuvotella Oripään kunnan kanssa kaavamuutosmahdollisuuksista. Mikäli neuvottelujen perusteella kaavamuutos näyttäisi mahdolliselta, tuodaan varsinainen kaavamuutoshakemus kirkkoneuvoston vahvistettavaksi ennen sen toimittamista Oripään kuntaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto antaa vs. talouspäällikkö Minna Stenroosille valtuudet neuvotella Oripään kunnan kanssa kaavamuutosmahdollisuuksista niin, että koko seurakunnan tonttialue voitaisiin kaavoittaa asuinkäytön mahdollistavalla kaavalla, seurakuntatalon osa ja
puistoalue mukaan lukien. Samalla tulisi selvittää, onko järkevää lohkoa kiinteistö sopiviin erillisiin lohkoihin tulevia myyntejä ajatellen.
Liite 1

Asemakaavakartta Oripään seurakuntatalon tonttialueesta
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REKOLAN ALUEEN PUUKAUPPATARJOUSKILPAILUTUS
MetsäGroup on voimassa olevaan metsänhoitosopimukseen liittyen tehnyt esityksen
oheisten liitteiden mukaisista Yläneen Rekolan alueen harvennus- ja päätehakkuista
vuodelle 2022. Hakkuiden kilpailutus on tehty 26.1.2022 ja tarjoukset on pyydetty toimittamaan vs. talouspäällikölle 10.2.2022 klo 12 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksen antoivat BioWatti Oy (tarjous pelkästään harvennukselle), UPM ja MetsäGroup. BioWatin kanssa yhteistarjouksena ilmoitettua tarjousta päätehakkuusta ei tullut. Tarjoukset on koottu liitteenä olevaan vertailutaulukkoon.
Mahdolliset yhtiöiden antamat bonukset on ilmoitettu tarjouspyynnössä otettavan mukaan hintavertailuun. Parhaimman tarjouksen antoi MetsäGroup, jonka tarjous bonuksineen on suuruudeltaan 90 419,20 euroa. MetsäGroupin tarjous oli paras myös ilman
bonuksia.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarjouskilpailutuksen perusteella tehdä puukaupat Rekolan alueen vuoden 2022 harvennus- ja päätehakkuista MetsäGroupin kanssa hintaan 90 419,20
euroa.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kn 21 §

TIEDOKSI
•
•
•
•
•
•

Kn 22 §

Tarjouspyyntö, Rekola 2022
Leimikkoselvitys, Rekola 2022
Tarjousvertailutaulukko, puukauppa 2022 (ei julkinen)

Pöytyän kirkon remontti / tilannekatsaus
Selvitys Aluehallintovirastolle
Kevään kokousaikataulut
Piispan vierailu 3.3.2022
Tulevaisuuskinkerit jokaisella kirkkoalueella
As Oy Hohmonrivin asunto

VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan

Kn 23 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

