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KIRKKOVALTUUSTO
Aika

keskiviikko 5.6.2019 klo 17.00

Paikka

Ranuan seurakuntatalon sali, Pappilantie 11A1

Paikalla

Jaakola Anitta
Illikainen Sirkka
Karjalainen Sulo
Kela Pirkko
Mikkola Anni
Peura-Salmela Tuula
Ruonala Eija
Salmela Terhi
Sarajärvi Hilkka
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani
Tarujärvi Viola

puheenjohtaja

Muut

Hannula Kati

talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Kallioranta Pentti
Ilvesluoto Suvi
Palovaara Kullervo
Sääskilahti Toivo
Waaraniemi Marjo-Riitta
Österberg Eero

kirkkoneuvoston pj., khra

varapuheenjohtaja

Laulettiin virsi 125, kirkkovaltuutettu Tuula Peura-Salmela luki Jes. 44:1-5 ja
johti alkurukoukseen.
25
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
26
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5, 1. mom.).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
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lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta. (KJ 8:5, 2. mom.)
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen
asialuettelon, on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 28.5.2019
ja pidetään nähtävillä 5.6.2019 saakka. Kokouskuulutus ja kokouskutsu sekä
esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
28.5.2019.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
27
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).
Esitys: Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään
poissaolevien esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
28
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eija Ruonala ja Terhi Salmela.
29
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin äänten laskijoiksi Eija Ruonala ja Terhi Salmela.
30
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
31
Kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaan kartan päivitys
KN5/2019 § 85 Kirkonkylän hautausmaan pohjoisosaan on hortonomi Pauli
Hokkasen vuonna 2011 suunnitteleman hautausmaan laajennusosan
ensimmäiset hautakäytävät valaisimineen ja vesipisteineen arkkuhaudoille
rakennettu syksyllä 2017. Piispa Samuel Salmi vihki koko laajennusalueen
hautauskäyttöön lokakuussa 2017.
Pöytäkirjantarkastus ER / TS
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Hautausmaan lounaiskulmassa, toisen etuportin tuntumassa pohjavesi on
niin korkealla, ettei siihen alun perin suunniteltuja arkkuhautoja ole voitu
käyttää, eikä siihen ole sen vuoksi tehty lainkaan hautauksia. Syksyllä 2018
kyseiselle alueelle rakennettiin uusi uurna-alue, jossa ovat alueet tuhkien
sirotteluun
ja
alueet
uurnahautapaikkoja
varten.
Kappalainen,
rakennusmestari Pekka Nätin suunnitelmien pohjalta rakennettiin
hautakäytävät ja floristi Paula Erkkilän laatiman kasvisuunnitelman
mukaisesti tehtiin alueelle istutuksia. Sirottelualueen vainajia varten
seurakunta hankkii uudelle uurna-alueelle hautamuistomerkkikiven, johon
kiinnitetään aikanaan sirottelualueen vainajien muistolaatat.
Kirkonkylän hautausmaasta oli useita eri kartanosia eri hautausmaan
alueista ja niissä oli epätarkkuuksia, monenlaisia merkintätapoja, joitakin
virheitä ja puutteita, eikä lainkaan yhtenäistä karttaa koko alueesta, eivätkä
kartan kaikki osat vielä olleet sähköisessä muodossa. Hautausmaakartta oli
sekä em. syistä että tehtyjen muutosten vuoksi tarpeen päivittää.
Hautausmaakatselmuksessa kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmä teki
kesäkuussa 2018 katselmuksen kirkonkylän hautausmaalle, ja kun
hautakarttaa pitää tehtyjen muutosten vuoksi muutoinkin päivittää,
työryhmän suosituksena oli hautausmaan kartan päivittämisen lisäksi myös
kartan digitointityö, jolloin se saadaan myös sähköiseen muotoon.
Talouspäällikkö
palkkasi
seurakunnan
projektityöntekijäksi
hautausmaakartan digitointityöhön maanmittaustekniikan insinööri AMK
Paavo Laivamaan. Talouspäällikkö ja seurakuntamestari antoivat tarvittavia
tietoja ja ohjeistuksia Laivamaalle kartan päivittämiseksi.
Digitointiprojektissa tehtiin ensin syksyllä 2018 digitaaliset vaaitukset ja
maastomittaukset, joiden perusteella uuteen hautakarttaan saatiin entistä
tarkemmat tiedot. Varsinainen kartan digitointityö saatiin valmiiksi
helmikuussa 2019. Digitointiprojektissa yhdistettiin kaikki hautausmaakartan
osat toisiinsa, korjattiin puutteita ja virheitä, yhtenäistettiin merkintätapoja ja
päivitettiin sekä hautausmaan pohjoisosan laajennusalueen, että uuden
uurna-alueen hautapaikat ja sirottelualueet uuteen digitaaliseen
hautakarttaan. Uurnahautapaikkoja uudelle uurna-alueelle piirrettiin karttaan
tulevien vuosikymmenten arvioidun tarpeen mukaisesti. Lopuksi digitoitu
kartta vielä täsmäytettiin hautakirjanpidon kanssa ja teetettiin kartasta myös
paperiversiot seurakunnan käyttöön.
Koska hautausmaan laajennusosan ja uuden uurna-alueen tietoja ei ole
päivitetty kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelmaan, päivitetään niiden
tiedot ja muut tarvittavat tiedot hautausmaan käyttösuunnitelmaan
liitteeseen 23. Kirkonkylän hautausmaan uusi, yhtenäinen ja digitaalinen
kartta on liitteessä 24. Uuden uurna-alueen on tarkempi kartta
mitoituksineen sekä raportti digitointityöstä ovat liitteessä
liite 25.
Hautausmaan käyttösuunnitelma ja uusi hautausmaakartta tulee hyväksyä
ensin kirkkoneuvostossa, jonka tulee esittää ne kirkkovaltuustoon
hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Oulun hiippakunnan
tuomikapitulin hyväksyttäväksi.
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Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkonkylän hautausmaan
päivitetyn käyttösuunnitelman liitteen 23 mukaisesti sekä hautausmaan
uuden digitoidun kartan liitteiden 24 ja 25 mukaisesti. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelman ja
hautausmaakartan hyväksymistä sekä päätöksen alistamista Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille.
Kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelma on kirkkovaltuuston liitteessä
5, hautausmaan kartat liitteessä 6 ja uurna-alueen tarkempi kartta
mitoituksineen ja raportti digitointityöstä liitteessä 7.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
32
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla.
Esitys:
Kirkkovaltuuston
tarkastettu
pöytäkirja
on
nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 6.6. – 4.7.2019 ja ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla 5.6. – 4.7.2019.
Päätös: Hyväksyttiin.
33
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 8 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen
liitteen 8 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
34
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

EIJA RUONALA
Eija Ruonala
pöytäkirjantarkastaja

TERHI SALMELA
Terhi Salmela
pöytäkirjantarkastaja
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