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MUUT SAAPUVILLA OL- Kaukinen Irina, vs. kirkkoherra
LEET
Stenroos Minna, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

1 § - 10 §
Puheenjohtaja

Reino Kallio
Tarkastusaika

Pöytäkirjanpitäjä

Minna Stenroos

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Pöytäkirja on tarkastettu ja
Allekirjoitukset
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄ- Kirkkoherranvirastossa 4.3. – 17.3.2022
VILLÄOLO -KUULUTUS
ILMOITUSTAULULLA
kirkkoherra
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Kirkkoherranvirastossa 18.3. – 19.4.2022
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

kirkkoherra
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ALKUHARTAUS JA KOKOUKSEN AVAUS
Kv 1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kv 2 §

Kirkkojärjestyksen (3:29) mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä asialuettelo.
Esityslistat on lähetetty sähköpostitse jäsenille 4.3.2022. Kokouskutsu pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.3. – 17.3.2022 välisen ajan. Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7:4).
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kv 3 §

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 18.3. – 19.4.2022 välisenä aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.3. – 17.3.2022 julkaistavalla kuulutuksella.
Kirkkovaltuuston pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi kirkkovaltuuston jäsentä. Tarkastusaika sovitaan kokouksessa.
Päätösesitys:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 henkilöä. Vuorossa ovat Minna Kajander-Aalto ja
Mar-Leena Rajala.
Päätös:

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kv 4 §

Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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LISÄYS HINNASTOON VUODELLE 2022
Kn 6 § 26.1.2022
Useilla seurakunnilla tarjotaan kesäkukkahoidon lisäksi vaihtoehtona perennahoitoa.
Perennahoidossa hoitotyötä on vähemmän, jolloin myös hinta olisi edullisempi. Hoitoa
tarjottaisiin 5 – 10 vuodeksi, koska perennat ovat monivuotisia. Perennahoito on myös
ekologinen vaihtoehto haudan hoidolle.
Seurakuntapuutarhuri ja seurakuntamestari esittävät, että perennahoitovaihtoehto otettaisiin käyttöön myös Pöytyän seurakunnassa. Perennahoidossa oleville haudoille istutettaisiin 2-3 eri lajiketta kasveja, joita ovat esim. kuunliljat, keijunkukat, pääskynmaksaruoho, komea maksaruoho ja kesäpikkusydän. Myös muita lajeja voidaan istuttaa
mahdollisuuksien mukaan. Kasvivalinnat tekee tapauskohtaisesti seurakuntapuutarhuri.
Hoito kattaa maan muokkauksen ensimmäisenä vuonna, kastelun, lannoitukset, rikkaruohojen kitkennän sekä perennojen hoidon lajin mukaisesti. Perennahoitohaudat havutetaan talveksi perennojen talvehtimiseksi.
Perennahoitojen hinnat olisivat puolet kesäkukkahoitojen hinnoista vastaavalta ajalta

Perennahoito 5 v
Perennahoito 10 v

1 paikka
200
400

2 paikkaa
250
500

3 paikkaa
300
600

4 paikkaa 5 paikkaa
350
400
700
800

Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lisätä vuoden 2022 hinnastoon perennahoidon, jota tarjotaan 5- ja 10-vuotisilla hoitosopimuksilla. Perennahoitojen hinnat ovat puolet vastaavanmittaisten kesäkukkahoitojen hinnoista. Perennahoitohautoja hoidetaan esittelyssä esitellyn mukaisesti ja kasvivalinnat tekee tapauskohtaisesti seurakuntapuutarhuri.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 5 §
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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HAUTAKIVIEN UUSIOKÄYTTÖ
Kn 7 § 26.1.2022
Hautausmailta palautuu seurakunnalle säännöllisesti hautoja sekä normaaliaikana että
hautojen kuulutuksen jälkeen. Luovutettujen hautojen yhteydessä omaisilta kysytään,
luovutetaanko myös hautakivi seurakunnalle. Kiviä luovutetaan usein, koska harva haluaa viedä niitä mukanaan. Seurakunnalla ei ole käytetyille hautakiville käyttöä ja niiden siirtäminen on työlästä ja kallista. Joissakin seurakunnissa on ollut käytäntönä
myydä vanha hautapaikka vanhoine kivineen. Kiven voi uudelleen hioa tai kääntää, jolloin siitä saadaan vanha nimi pois näkyvistä ja uusi tilalle. Seurakunta poistaa kiven
siinä tapauksessa, mikäli kiveä ei haluta. Tänä päivänä kierrätys ja uusiokäyttö kasvattavat suosiotaan, joten seurakuntapuutarhuri ja seurakuntamestari ehdottavat tällaisen
kokeilun käyttöön ottamista myös Pöytyän seurakunnassa.
Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Pöytyän seurakunnan kokeilevan hautakivien uusiokäytön ottamista käyttöön. Näin ollen Pöytyän seurakunta alkaa
myydä palautuneita hautapaikkoja kivineen, jos kivi on luovutettu seurakunnalle. Mikäli kiveä ei haluta, seurakunta hoitaa sen pois haudalta varastoon ja haudalle voidaan
hankkia uusi kivi.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
Kv 6 §
Päätös:

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA
MUUT VAALEIHIN LIITTYVÄT ASIAT
Kn 18 § 23.2.2022
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.

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________
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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).
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.
Kv 7 §

Päätös:

ILMOITUSASIAT
Kv 8 §

VALITUSOSOITUS
Kv 9 §

Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kv 10 §

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _________

