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Matti Kaipainen
Leena-Maija Rantala

1§
ALKUHARTAUS
Virsi 571, alkuhartaus kirkkoherra Matti Kaipainen
2§
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut
läsnäoleviksi.

3§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 23.5.2018.
Se on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.5-1.7.2018 välisenä aikana.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Päätös: Kirkkovaltuusto on laillinen ja päätösvalltainen.
4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, TARKASTUSAIKA JA –PAIKKA
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Arvola ja Ilkka Ali-Rontti ja se tarkastetaan
huomenna 31.5 klo 10 alkaen
5§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuusto päätti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 31.5-1.7.2018 viraston aukioloaikoina, nähtävillä olosta ilmoitetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.5-1.7.2018 julkaistavalla kuulutuksella.
6§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
7§
PÖYTYÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA
2017, ESITYS VALTUUSTOLLE
(KN 2.5.2018, 28§)
Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää
22.099,76 euroa.
Talousarvion verotuloennuste ei toteutunut, verotuloja kertyi huomattavasti vähemmän,
113.000 euroa. Toimintakuluissa kertyi säästöä 118.000 talousarvioon nähden. Ja
toimintatulotkin olivat 54000 euroa arvioitua suuremmat. Talousarviovuonna saatiin lisäksi
tuomiokapitulilta 30.000 euron avustus seurakuntaliitokseen. Näin vuosikate oli reilut 90.000
euroa arvioitua suurempi ja tilikaudelta jäi poistojenkin jälkeen 22.099,76 euron ylijäämä
Seurakunnan tilintarkastaja antoi 4.5.2018 tilintarkastuskertomuksen seurakunnan hallinnon,
kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta tilikaudelta 1.1 – 31.12.2017.
Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tarkastetulta kaudelta.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen, joka osoittaa 22.099,76 euroa ylijäämää sekä
toimintakertomuksen vuodelta 2017 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen viime
vuodelta ja käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1 –
31.12.2017

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja merkitsi tilintarkastuskertomuksen
viime vuodelta tiedoksi sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.131.12.2017.
8§
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT V. 2018 SEURAKUNTAVAALEJA
KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTETTÄVÄT ASIAT
(KN 21.3.2018 18§ ja KN 30.5.2018 43§)
Syksyllä 2018 järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuustojen jäsenet ja
srk-yhtymissä yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntaneuvostojen jäsenet. Meillä Pöytyän
seurakunnassa valitaan kirkkovaltuustojen jäsenet.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina eli
18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6. - 10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole
enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat.
Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä
seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole
vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa
viimeistään 31.5.2018.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston
tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestys-paikka, jonka tulee
olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää.
Seurakuntaa ei ole tarkoituksenmukaista jakaa äänestysalueisiin. Ennakkoäänestys-paikkoja on tarjolla
varsin runsaasti eri puolilla seurakuntaa. Oma haasteensa olisi saada joka paikkaan vaalivirkailijat ja tarvikkeet varsinaisena äänestyspäivänä. Tässä pitää muistaa tuo jääviysasia.
Kirkkoneuvosto esittää myös että seurakunta jakaa vaalikirjeen, jossa tiedotetaan äänestysajoista ja paikoista kaikille äänioikeutetuille
Päätösesitys :
a) Kirkkoneuvosto
äänestysalueisiin.

ehdottaa

kirkkovaltuustolle,

että

seurakuntaa

ei

jaeta

b) Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4)
varsinaista jäsentä sekä viisi (5) varajäsentä.
c) kirkkovaltuusto päättää, että vaali-ilmoitukset julkaistaan Auranmaan viikkolehdessä
ja Alasatakunnassa
Päätös :

Esityksen mukaan kohdat a ja c,

kohta b)
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Matti Kaipainen,
ja jäseniksi:
Aarno Toivonen
Reijo Hartikka
Päivi Kössi
Toni Jälkö
varajäsen
Heli Toivonen
Ulla-Riitta Arvola
Marika Loponen
Touko Verho
Kari Toivonen
Kirkkovaltuusto hyväksyi myös kirkkoneuvoston esityksen jokaiselle äänioikeutetulle
jaettavasta vaalikirjeestä.
9§

ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut
10§
VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
11 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25
Virsi 548
Herran siunaus

___________________________
Reino Kallio
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

___________________________
Leena-Maija Rantala
sihteeri

Pöytäkirja luettu, tarkastettu ja hyväksytty

Pöytyä 31.5.2018
_______________________
Ilkka Ali-Rontti

______________________________
Lassi Arvola

