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Kokousaika
Kokouspaikka

Tiistaina 12.12.2017 klo 18.00
Säkylän seurakuntatalo

Läsnä

Aalto-Setälä Päivi
Huhtinen Sari
Huitu Pertti
Ilomäki Juha
Kankare Tarja
Karilainen Leena
Kytövuori Tuula
Laine Pentti
Launto-Tiuttu Aino
Madekivi Kari
Neittamo Elina
Nieminen Minna
Nummi Merja
Reko Anne
Rekola Helvi
Saarinen Heikki
Tamminen Jere
Tupala Tarmo

Muut osallistujat

Isotalo Aila
Vuola Sakari
Hievanen Tuula
Matintalo Heli

Poissa

varajäsen (Risku Pasi)
varajäsen (Savioja Raimo)

puheenjohtaja
varajäsen (Kivineva Tiina)
paikalla 56-62§ ja 64-68§

varapuheenjohtaja

kirkkoherra
kappelisrk kappalainen,
paikalla 56-61§
talouspäällikkö
pöytäkirjanpitäjä

Huhtinen Sari
Kivineva Tiina
Lahti Sirpa
Risku Pasi
Savioja Raimo

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
______________________
Aino Launto-Tiuttu
puheenjohtaja

________________________
Heli Matintalo
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
muut sivut on varustettu nimikirjaimillamme
_________________________
Leena Karilainen

______________________
Jere Tamminen

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.12.2017 – 17.01.2018
välisenä aikana.
Kirkkoherra

Aila Isotalo

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa, joka on laitettu nähtäville seurakunnan
ilmoitustaululle 05.12.2017 alkaen 17.01.2018 saakka.

kirkkoherra
Aila Isotalo

_______________________________________________________________________________
____

Tark
nimik.

----------

----------

SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNTA

KIRKKOVALTUUSTO 12.12.2017
PÖYTÄKIRJA 6 /2017

56 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Aila Isotalo piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 580.
57 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §.n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Säkylän seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3.3.1986 päättänyt, että
kokouskutsu asialuetteloineen on julkaistava myös Alasatakunta -lehdessä.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on suoritettava nimenhuuto
ja tämän jälkeen todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kutsut esityslistoineen on valtuutetuille lähetetty viimeistään 05.12.2017. Lisäksi kokouskutsu asialuetteloineen on pantu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle
05.12.2017 lukien.
Kokouskutsu ja asialuettelo julkaistu Alasatakunta –lehdessä tiistaina 05.12.2017
Kirkkolain 7 luvun 4. §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla 14 varsinaista jäsentä, 3 varajäsenta, yhteensä 17.
58 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6. §:n mukaan seurakunnan toimielimen pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, ellei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai
johtosäännössä.
Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä vuoron
perään.
Esitys : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Savioja ja Jere Tamminen.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Karilainen ja Jere Tamminen.
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59 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9. §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, ellei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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122 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018 – 2020
TOIMINTASUUNNITELMA
Liite 3

Liitteenä on talouspäällikön 1,60 tuloveroprosenttiin perustuva ehdotus vuoden 2018
talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvio
koostuu neljästä osasta: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja
rahoitusosa.
Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) nousevat vuoden 2017 talousarvioon
verrattuna 12 965,68 e (0,92 %). Henkilöstökulujen odotetaan laskevan vuoden 2017
arvioidusta n. 3,78 %, mikä johtuu osaltaan siitä, että työnantajamaksut laskevat
edelliseen vuoteen verrattuna ja että sijaisten käytön tarve on katsottu vähenevän
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ulkoisten toimintatuottojen odotetaan pysyvän lähes
samalla tasolla kuin on vuoden 2017 arvioitu tuotto.
Tuloslaskelman vuosikate on 89 756,00 euroa, mikä riittää kattamaan suunnitellut
investoinnit, mutta lainanlyhennykseen ja poistoihin vuosikate ei riitä. Talousarvio on
25 026,00 euroa alijäämäinen.
Käyttötalouden talousarvion alijäämä muodostuu suunnitelluista korjaus- ja
kunnossapitotöistä, jotka perustuvat kiinteistöstrategiaan. Suunnitellut työt ovat
sellaisia, jotka on joka tapauksessa lähivuosina tehtävä, jotta vältetään korjausvelan
kasvaminen edelleen sekä sellaisia töitä, joilla parannetaan kiinteistön tai rakennuksen
toiminnallisuutta.
Verotulojen odotetaan olevan vuonna 2018 lähes vuoden 2017 tasolla. Verotuloja
odotetaan kertyvän 1 540 000,00 euroa. Valtionrahoitus vuodelle 2018 on 135 867,00
euroa.
Investointeihin esitetään 86 000,00 euron määrärahat.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt kunnossapito- ja investointisuunnitelmat kokouksessaan
25.10.2017. Johtoryhmä käsitteli talousarviota kokouksessaan 14.11.2017. Johtoryhmä ei
esittänyt muutoksia talousarvioon.
Rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarat vähenevät 46 244,00 euroa.
Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pääluokkatason toimintakatetta.
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Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja vuosien
2018 – 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset ja esittää ne kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pääluokkatason toimintakatetta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Aino Launto-Tiuttu pois kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

60 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018 – 2020 TOIMINTASUUNNITELMA
Liite 1
Päätös:
Kirkkovaltuutettu Kari Madekivi esitti että varataan talousarvioehdotuksen
palkkamenoihin 8400 euron lisämääräraha, joka mahdollistaa seurakunnan toistaiseksi
voimassa olevan piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran
työajan nostamisen 80 prosenttiin (liite 8).
Valtuutetut Pertti Huitu, Pentti Laine ja Leena Karilainen kannattivat esitystä.
Valittiin ääntenlaskijoiksi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajat Leena Karilainen ja Jere
Tamminen. Äänestystavaksi hyväksyttiin yksimielisesti kättennostoäänestys.
Suoritettiin määrärahan nostamisesta äänestys, jossa
kirkkoneuvoston pohjaesitys sai
ja Kari Madekiven esitys määrärahan nostamisesta

0 ääntä.
17 ääntä.
17 ääntä

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutoksen v. 2018 talousarvioehdotukseen ja
hyväksyi tämän muutoksen jälkeen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen. Kirkkovaltuusto
hyväksyi vuosien 2018 – 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset ja talousarvion
sitovuustasoksi esitetyn pääluokkatason toimintakatteen.
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123 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018
Liite 3
Rahaston varat koostuvat hautojen hoitomaksuista. Maksutuottoja kertyy yhden vuoden
sopimuksista, ns. kesähoidoista sekä uusista pitkistä sopimuksista, ns. jaksotetuista
haudanhoidoista. Lisäksi rahastolla on aikaisempien vuosien varoja jaksotetuista
pitkistä sopimuksista.
Haudanhoitorahaston
kuluiksi
kirjataan
kesätyöntekijöiden
palkkamenot,
kiinteistönhoitajan palkkamenoista osa sekä hallinnon kuluina taloussihteerin
palkkamenoja.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2018
talousarvion ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

61 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018
Liite 1
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa.
Sakari Vuola poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.
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126 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
SÄKYLÄN SEURAKUNTATALON JA RIVITALON TASEARVON
MÄÄRITTÄMINEN

Seurakuntatalo ja rivitalo muodostavat kokonaisuuden, jolle on määritelty yksi
tasearvo. Rivitalon mahdollisen myynnin vuoksi sille pitää määritellä oma tasearvo.
Talouspäällikkö on selvittänyt asiaa Kirkkohallituksesta Pasi Peranderilta. Hänen
mukaansa tasearvon määrityksessä tarkastellaan esim. rakennuksen sisätilojen kuutioita
ja niiden perusteella määritetään tasearvo kuutiometrille. Lisäksi pitää määritellä se, että
onko toisen rakennuksen kuutiot arvokkaampia kuin toisen. Esim. niin, että
seurakuntatalon kuutioita lisätään 20 % ja rivitalon vähennetään 20 %.
Seurakuntatalon kuutiot ovat 2670 m3 ja rivitalon 2280 m3. Jos seurakuntatalon kuution
arvoa korotetaan 20 %, saadaan kuutioiksi 3204 m3 ja jos rivitalon kuutioita
vähennetään 20 %, saadaan sen kuutioiksi 1824 m3. Kokonaistasearvo 31.12.17
tilanteen mukaan on esim. 424 759 e, jolloin yhden kuution hinta on 84,4787 e/m3. Näin
saadaan seurakuntatalon tasearvoksi 270 669,75 ja rivitalon tasearvoksi 154 089,15 e.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntatalon ja
rivitalon tasearvojen määrittämisen siten, että seurakuntatalon kuutioita korotetaan 20
% ja rivitalon vähennetään 20 %.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

62 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
SÄKYLÄN SEURAKUNTATALON JA RIVITALON TASEARVON MÄÄRITTÄMINEN

Päätös: Kirkkovaltuusto vahvisti seurakuntatalon ja rivitalon tasearvojen
määrittämisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.
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63 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
RIVITALON OSTOTARJOUS
127 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
RIVITALON OSTOTARJOUS
Liitteet 4-7
Taustaa: Rivitalon ostotarjousta on käsitelty kirkkoneuvostossa 23.05.2017.
Kirkkoneuvosto hyväksyi 130 000 euron ostotarjouksen yksimielisesti ja esitti sen
hyväksymistä
kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuusto
käsitteli
ostotarjousta
kokouksessaan 31.05.2017. Äänestyksen tuloksena 9 – 8, yksi tyhjä ostotarjous
hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto totesi
kokouksessaan 21.06.2017, että kirkkovaltuuston päätös ei ole laillinen, koska
myyntipäätökseen olisi tarvittu määräenemmistö eli 2/3 läsnä olevista ja enemmän kuin
puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä (KL 9 luku 3 §). Ostotarjous käsiteltiin
uudelleen kirkkoneuvoston kokouksessa 21.06.2017. Kirkkoneuvosto päätti äänestää
siitä, että tehdäänkö päätös vai ei. Äänestyksen tuloksena kirkkoneuvosto hyväksyi
ostotarjouksen hintaan 130 000 euroa. Kirkkovaltuusto käsitteli ostotarjousta
kokouksessaan 10.07.2017. Kokouksessa tehtiin vastaesitys, että kauppaa ei hyväksytä
siihen liittyvien tietojen puutteellisuuksien vuoksi. Äänestyksen tuloksena KL:n 9 luvun
3 §:n edellyttämä määräenemmistö ei täyttynyt, joten kirkkoneuvoston esitys raukesi ja
ostotarjousta ei hyväksytty.
Ostotarjouksen jättäjät ilmoittivat, että ovat edelleen kiinnostuneita jatkamaan
neuvotteluja kiinteistön kaupasta. Kiinteistövälityksen kanssa on laadittu liitteenä
olevat kauppakirjaluonnos ja vuokrasopimusluonnos teknisestä tilasta.
Kauppakirjaluonnos käytiin lävitse kiinteistötyöryhmässä 14.09.2017.
Ostajaehdokkaiden kanssa pidettiin neuvottelu 17.10.2017. He esittivät, että luovutaan
teknisen tilan vuokrasopimuksesta ja vähennetään vuokrakertymä 18 000 euroa
130 000 euron kauppahinnasta. Kauppahinnaksi jäisi näin ollen 112 000 euroa.
Talouspäällikkö poisti esityksestä lauseen: Rivitalon laskennallinen tasearvo on n. 154
000 euroa.
Hintapolitiikasta ja kaupan alistuksen muodollisuuksista kysyttiin neuvoa
Kirkkohallituksesta. Maankäyttöpäällikkö Harri Palon viesti oli, että kauppahinta voi
olla alempi kuin kiinteistön tasearvo. Jos myynnistä on ilmoitettu riittävän laajasti ja
kohde on ollut myytävänä riittävän pitkään, voidaan katsoa, että kohteen käypä arvo
tulee selvitetyksi myyntimenettelyssä. Seurakunta voi päättää kiinteistön myynnistä
myös ilman tarjouskilpailua, jos kohteesta on hankittu sen laatuun nähden riittävät
asiantuntijalausunnot ja myynti tapahtuu niiden mukaisesti. Asiantuntijalausunto on
suositeltavaa hankkia myös tarjouskilpailussa saadun tarjouksen arviointiin varsinkin,
jos tarjouksia on annettu vain vähän.
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Rivitalon myynnistä tehtiin 07.09.2016 toimeksiantosopimus Pyhäjärviseudun OPKiinteistökeskus Oy:n kanssa. Myynti-ilmoitus on ollut kiinteistövälityksen
nettisivuilla lokakuusta 2016 kesäkuuhun 2017. Lisäksi ilmoitukset olivat AlaSatakunta-lehdessä ja Turun Sanomissa. Näyttöjä oli useita loka-marraskuussa 2016.
Katsojia kohteessa kävi useita, mutta ostotarjouksia ei jätetty viimeiseen jättöpäivään
15.11.2016 mennessä. Ainoan tarjouksen kohteesta jättivät Pekka Oikari ja Hannu
Luoto 11.05.2017.
Asiantuntijalausunnon kiinteistön hinta-arvosta on antanut Insinööritoimisto Harri
Peltonen Ky. 02.11.2017 päivätyn lausunnon mukaan hinta-arvio perustuu Haahtela
konsulttiyrityksen vanhan talon hinta-arvioindeksiin, sekä omiin neliöperusteisiin
laskelmiin. Tontille on annettu seudun mukainen neliöhinta. Rakennuksen hinta-arvio
on 184 900 euroa ja tontin 21 700 euroa eli kiinteistön nykyarvo on 206 600 e.
Teknisen tilan osalta Palo painottaa sitä, että tilojen käytöstä tulee tehdä seikkaperäinen
sopimus. Sen tulisi kattaa tilojen käyttö, ylläpito, toiminta rivitaloremontin aikana,
korjausvastuut ja kustannusten jakaminen.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 25.10.2017 ja tuli siihen tulokseen,
että kauppaa jatketaan alkuperäisellä 130 000 euron kauppahinnalla ja teknisestä tilasta
tehdään kattava vuokrasopimus. Samaan päätyi johtoryhmä kokouksessaan 14.11.2017.
Vuokrasopimukseen kirjataan, että vuokra maksetaan kerran vuodessa, mikä helpottaa
ja vähentää laskuttamistyötä.
Vesiliittymä on seurakunnalla. Kunnalta saadun tiedon mukaan rivitalon tulevan
liittymän perustamiseen on kolme vaihtoehtoa: 1. asennetaan nykyiseen seurakunnan
liittymään takamittari, 2. rivitalolle rakennetaan kokonaan uusi liittymä pihan poikki tai
3. nykyisestä kanaalista tehdään haaroituksella uusi liittymä ja ohitus mittariin
teknisessä tilassa. Johtoryhmä totesi, että vaihtoehto 1. on helpoin ja osapuolten
kannalta kustannustehokkain tapa toteuttaa.
Tontin osalta asemakaava-asia on ehdotusvaiheessa. Satakunnan Museo on antanut
kunnalle lausunnon ja toteaa rivitalon tontin osalta: ”Museovirasto ei pidä soveliaana
seurakuntakeskuksen
asuinrakennuksen
tontin
puistoalueelle
osoitetun
talousrakennuksen rakennusalaa. Mikäli talousrakennus on tarpeen, tulisi sille etsiä
taajamakuvaan paremmin soveltuva paikka”.
Rivitalon tontin kokoon tai muotoon ei ole lausuntovaiheessa tullut kannanottoja.
Asemakaava valmistunee kunnalta saadun tiedon mukaan keväällä 2018. Ehdotusvaihe
on valmis tammi-helmikuussa 2018. Rivitalon tontin kooksi muodostuu 2713 m2.
Prosessin keskeneräisyyden vuoksi tontti myydään määräalana.
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Ostajat käynnistävät kohteen saneerauksen suunnittelun ensi tilassa ja tähtäävät töitten
aloittamiseen keväällä 2018.
Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan
määräenemmistö (KL 9 luku 3 §); vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja
enemmän kuin puolen kaikista valtuuston jäsenistä tulee kannattaa päätösesitystä.
KL:n 14 luvun 3 ja 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan
kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkohallitukselle alistettavat asiat lähetetään tuomiokapitulille, joka antaa asiasta
lausunnon ja lähettää asiakirjat kirkkohallitukselle. Koska alistettavissa asioissa
annetaan muutoksenhakuosoitus alistusviranomaiselle, voidaan asiakirjat lähettää
alistusviranomaiselle jo ennen muutoksenhakuajan päättymistä. Tämä siitä syystä, että
mahdollinen valitus käsitellään samalla kertaa kuin alistusasiakin.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy ostotarjouksen, kauppakirjaluonnoksen ja
vuokrasopimusluonnoksen omalta osaltaan ja esittää niiden hyväksymistä
kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvoston jäsen Mauri Krusberg pyysi lisäämään vuokrasopimukseen lauseen,
että myyjä hakee vuokraoikeuteen kiinnityksen. Tehdyn lisäyksen jälkeen
kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti ostotarjouksen, kauppakirjaluonnoksen ja
vuokrasopimusluonnoksen omalta osaltaan ja esittää
niiden hyväksymistä
kirkkovaltuustolle.

63 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
RIVITALON OSTOTARJOUS
Liitteet 2-5

Päätös:
Minna Nieminen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi ja poistui kokouksesta, koska
hänen miehensä toimii kiinteistönvälittäjänä rivitalon myynnissä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen esitetyssä muodossa ja lähettää asian
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
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128 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ
Liite 8
Hautaustoimilain mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla ja
seurakuntayhtymillä on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita. Lain keskeisiä
lähtökohtia ovat arvokkuuden ja kunnioittavuuden vaatimukset ruumiin ja tuhkan
käsittelyssä ja hautausmaan hoidossa sekä vainajan katsomuksen kunnioittaminen.
Hautaustoimen ohjesääntö osaltaan tukee näiden tavoitteiden toteutumista.
Kirkkohallitus on antanut malliohjesäännön, jonka pohjalta seurakunnat voivat laatia
omat ohjesääntönsä.
Ohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. KL:n 17 luvun 7 §:n mukaan hautaustoimen ohjesääntöön on otettava
tarkemmat ohjeet toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista,
hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien
hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä.
Seurakunnan tulee laatia oma hautaustoimen ohjesääntönsä huomioon ottaen
seurakunnan hautauskäytännöissä omaksuttu kulttuuri sekä järjestelyjen
tarkoituksenmukaisuus. Antaessaan omia yksityiskohtaisempia säännöksiään
seurakunnan on huolehdittava siitä, että säännös ei ole ristiriidassa lain, asetuksen tai
oikeuskäytännön kanssa.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli ohjesäännön kokouksessaan 25.10.2017.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy SäkyläKöyliön seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön ja alistaa päätöksen Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
64 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ
Liite 6

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa ja alistaa päätöksen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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129 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Liite 9
Hautaustoimen ohjesääntö koskee koko hautaustointa. Hautausmaakaava ja
hautausmaan käyttösuunnitelma ovat hautausmaakohtaisia suunnitelmia. Hautausmaan
käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa (KL 17
luku 8 §). Hautausmaankaavan ja käyttösuunnitelman määräykset voivat koskea
hautausmaata tai sen osaa. Jos esimerkiksi hautausmaalla, jolla on paljon vanhoja
arkkuhautoja, sallitaan enää vain tuhkahautaus, tulee siitä olla maininta hautausmaan
käyttösuunnitelmassa.
Säkylä-Köyliön seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelman pohjana on käytetty
aikaisempia suunnitelmia ja niistä on laadittu yhtenäinen jokaista hautausmaata
koskeva suunnitelma.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli hautausmaiden käyttösuunnitelman kokouksessaan
25.10.2017.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy SäkyläKöyliön seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelman ja alistaa sen Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
65 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Liite 7
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa ja alistaa päätöksen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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66 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
MUUT KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

67 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
ILMOITUSASIAT
 suntio Keijo Salmen tehtävään siunaus Köyliön kirkossa su 14.1.2017 klo 10

68 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 19.55.
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