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Läsnä

Hacklin Outi
Harstinen Pirjo
Elmgren Eija
Hämäläinen Risto
Kaskinen Liisa
Kraappa Maarit
Laine Pirjo
Leppänen Anssi
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Mikkola Kalle
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Muut läsnäolleet:

Hietalahti Tapio
Tulonen Sirkku
Lahti Juha
Rautavuori-Lehtinen Mirja
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-

kirkkoherra
sihteeri, talouspäällikkö
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen

Käsiteltävät asiat:
Sivut:

§ 21 - 33
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Allekirjoitukset:
Outi Hacklin
Outi Hacklin
puheenjohtaja

Sirkku Tulonen
Sirkku Tulonen
sihteeri

Anssi Leppänen
Anssi Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Suvi Lintunen
Suvi Lintunen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 4.6.2021 – 4.7.2021 kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina.

Todistaa

Koskella Tl 5.7.2021

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Päivi Pakkanen,
seurakuntasihteeri
Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

22 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8:5, 1-2 Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee
valtuuston käytettävissä olla esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista
ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole
esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään viikkoa ennen valtuuston kokousta.
KJ 8:6 Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
KJ 8:5,3 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen
korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa.
KL 10:1,6 Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei
kuitenkaan tarvitse valmistella.
KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Kokouskutsu ja asialista on 24.5.2021 lähetetty jäsenille ja laitettu esille seurakunnan
ilmoitustaululle sekä 24.5.2021 seurakunnan nettisivuille. Esityslista on toimitettu
26.-27.5.2021.
Kokouksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä.

Päätösehdotus:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Pirjo Laine ja Anssi Leppänen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen
jälkeen.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Anssi Leppänen ja Suvi Lintunen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen
jälkeen.
24 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösehdotus:
Hyväksytään kokouskutsu kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1.
Päätös / kirkkovaltuusto:
Esityksen mukaan.
25 §

JENNYNTUVAN MYYNTI
KN 17.5.2021 / 56 §:
Martinkosken seurakunnan omistama Alanko -niminen kiinteistö (ns. Jennyntupa),
kiinteistötunnus 284-416-2-17 rakennuksineen ja sähkö- ja vesiliittymineen, on ollut
julkisessa myynnissä. Rakennus on valmistunut vuonna 1925 ja sen pinta-ala on 70
m2. Kiinteistön pinta-ala on 300 m2. Rakennus on huonokuntoinen. Kosken Tl kunta
on suojellut rakennuksen.
Myynti-ilmoitus julkaistiin Auranmaan viikkolehdessä (23.3.2021) ja se on ollut myös
seurakunnan verkkosivuilla. Määräaikaan 22.4.2021 klo 16 mennessä on tullut yksi
(1) tarjous.
Tarjouksen on jättänyt:
Maakuntakiinteistöt Oy: 12.638,00 euroa, liite 2
-

liite 3, kiinteistötietoja
liite 4, lainhuutotodistus,
liite 5, rasitustodistus
liite 6, kiinteistörekisteriote
liite 7, kiinteistörekisterin karttaote
liite 8, Kosken Tl kunnan kaavakartta

KL 9:1 Kirkkovaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri
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Päätösvalta ja sen siirtäminen
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä
mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei
kuitenkaan saa siirtää 1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen,
niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen
nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä; 2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen
vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava;
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttaminen edellyttää,
että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
valtuuston jäsenistä kannattaa päätöstä.
KL 14:4 Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Alanko -niminen kiinteistö (ns. Jennyntupa), kiinteistötunnus 284-416-2-17
myydään rakennuksineen ja sähköliittymineen Maakuntakiinteistöt Oy:lle
12.638,00 euron kauppahinnasta siinä kunnossa, kuin se myyntihetkellä on.
2. Kirkkovaltuuston päätös lähetetään tuomiokapitulille lausunnon antamista varten
ja pyydetään tuomiokapitulia toimittamaan asiakirjat edelleen kirkkohallitukselle
vahvistuskäsittelyä varten. Kauppa astuu voimaan, mikäli kirkkohallitus vahvistaa
sen.
3. Kauppakirjan allekirjoittavat seurakunnan puolesta kirkkoherra Tapio Hietalahti ja
talouspäällikkö Sirkku Tulonen.
Muutettu päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Alanko -niminen kiinteistö (ns. Jennyntupa), kiinteistötunnus 284-416-2-17
myydään rakennuksineen ja sähkö- ja vesiliittymineen Maakuntakiinteistöt
Oy:lle 12.638,00 euron kauppahinnasta siinä kunnossa, kuin se myyntihetkellä
on.
2. Kirkkovaltuuston päätös lähetetään tuomiokapitulille lausunnon antamista
varten ja pyydetään tuomiokapitulia toimittamaan asiakirjat edelleen
kirkkohallitukselle vahvistuskäsittelyä varten. Kauppa astuu voimaan, mikäli
kirkkohallitus vahvistaa sen.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri
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3. Kauppakirjan allekirjoittavat seurakunnan puolesta kirkkoherra Tapio
Hietalahti ja talouspäällikkö Sirkku Tulonen.
Päätös / kirkkoneuvosto
Muutetun päätösesityksen mukaan
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkolaki (1054/1993) 24 luku, 5 §
Tänään 3.6.2021 kello 14.55 ostaja on vetänyt tarjouksensa pois.
Kalle Mikkola esitti asian palauttamista kirkkoneuvoston käsittelyyn. Liisa Kaskinen
kannatti.
Päätös / kirkkovaltuusto
Asia palautetaan kirkkoneuvostoon uudelleen käsiteltäväksi. Merkitään tiedoksi, että
ostaja on vetänyt tarjouksensa pois.
Ei muutoksenhakuoikeutta: Kirkkolaki (1054/1993) 24 luku, 5 §

26 §

SÄHKÖISEN KOKOUSMENETTELYN MÄÄRÄYKSET SEURAKUNNAN TOIMIELINTEN
OHJE- JA JOHTOSÄÄNTÖIHIN
KN 17.5.2021 / 57 §:
Esittelijä Kirkkoherra Tapio Hietalahti
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja
johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten
järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun. Martinkosken
seurakunnassa luottamushenkilöorganisaatiossa muutos koskee kirkkovaltuustoa ja
kirkkoneuvostoa.
Liitteet 9 ja 10

Päätösesitys / kirkkoherra
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston työjärjestykseen
(hyväksytty kirkkovaltuustossa 26.2.2019) sekä kirkkoneuvoston ohjesääntöön
(hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.1.2019 ja vahvistettu Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulissa 13.2.2019) tehdään seuraava lisäys:
Toimielin käsittelee asian kokouksessa, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä
kokouspaikalla (varsinainen kokous). Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri
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voidaan järjestää myös siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns.
hybridikokous).
Toimielin voi myös pitää kokouksensa kokonaan sähköisessä toimintaympäristössä,
johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Toimielimen
suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa
salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen
kuultavissa ja nähtävissä.
Kokouskutsu, esityslista/asialuettelo, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
jäsenille sähköisesti heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Salassa pidettävät
asiat lähetetään turvasähköpostilla
Kokouskutsu, esityslista/asialuettelo, liitteet ja oheismateriaali voidaan myös
lähettää jäsenille sähköisesti tallentamalla ne jäsenten saataville.
Pöytäkirjaan merkitään päätöksentekotapa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös
sähköisellä allekirjoituksella.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkolaki (1054/1993) 24 luku, 5 §
Päätös / kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:
Kirkkovaltuuston työjärjestys: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö: Alistusasiasta voi tehdä valituksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin.

27 §

MARTTILAN PITÄJÄN HISTORIA JA KOSKEN Tl SEURAKUNNAN HISTORIA -KIRJOJEN
MYYNTIHINTA
KN 15.2.2021 / 17 §, uusintapainokset Aulis Ojan kirjoista
KN 17.5.2021 / 58 §:
Kirkkoneuvosto päätti tilata uusintapainokset Marttilan pitäjän historia ja Kosken Tl
seurakunnan historia -kirjoista. Kirjat ovat nyt valmiit myyntiin. Tavoite on myydä
mahdollisimman monta kirjaa, joten hinta ei voi olla kovin korkea.
Liitteessä 11 on laskemia eri hintojen mukaisille tuotoille.

Päätösesitys / talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Marttilan pitäjän historia kirjan hinnaksi 18 euroa ja Kosken Tl seurakunnan historia -kirjan hinnaksi 15 euroa.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkolaki (1054/1993) 24 luku, 5 §
Päätös / kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto toteaa, että hinnoissa on mukana arvonlisävero. Marttilan pitäjän
historia 18 euroa ja Kosken Tl seurakunnan historia 15 euroa.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.
28 §

MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020
(KN 16.3.2021/ 36 §)
Martinkosken seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 ja tiedoksi
Martinkosken seurakunnan toteumavertailut kustannuspaikoittain vuodelta 2020.
Liite 12, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Liite 13, Toteumavertailut kustannuspaikoittain 2020

Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös esitetään
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden
ylijäämä 120.302,78 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
Liite 14, tilintarkastuskertomus
Päätös / kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Tilikauden ylijäämä 120.302,78 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
Kirkkovaltuusto otti tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja päätti myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri
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MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET
2020
(KN 16.3.2021 / 38 §)
Martinkosken seurakunnan hautainhoitorahastojen tilinpäätökset ovat seurakunnan
tilinpäätöskirjassa. (Liite 12)

Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää, että hautainhoitorahastojen vuoden 2020 tilinpäätös
esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että
tilikauden alijäämät 149,83 (Marttilan HHR) ja 7799,45 (Kosken Tl HHR) kirjataan
tilikauden yli-/alijäämätilille.
Päätös / kirkkoneuvosto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua
Päätös / kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahastojen vuoden 2020 tilinpäätöksen.
Tilikauden alijäämät 149,83 (Marttilan HHR) ja 7799,45 (Kosken Tl HHR) kirjataan
tilikauden yli-/alijäämätilille.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.
30 §

HAUTAUSVÄLINEIDEN VUOKRAUSHINNAT
Mikäli kirkkoneuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 3.6.:
KN 3.6.2021 / 67 §
KN 3.6.2021/ 66§ on käsitelty Martinkosken seurakunnan ja Marttilan vapaan
evankelisluterilaisen seurakunnan sopimusta hautausvälineiden vuokrauksesta.
Mikäli kirkkoneuvosto on hyväksynyt sopimusluonnoksen, niin välineille pitää
vahvistaa vuokraushinta.
Liite 3

Päätösesitys / talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ja vahvistaa liitteen kolme
(3) mukaiset vuokraushinnat hautausvälineille.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua.
Kirkkovaltuuston liite 15

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätös / kirkkovaltuusto
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.
31 §

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

32 §

ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.

33 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen (liite 16) ja päättää kokouksen klo 18.44.

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Sirkku Tulonen, sihteeri

