KEITELEEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkovaltuusto
N:o 1/2017
Sivu 1
__________________________________________________________________________________
Aika: 18.1.2017 klo 19…19.35

Saapuvilla olleet

Paikka: Seurakuntatalo

Jäsenet
Hintsala Kirsti
Ikäläinen Kirsi
Laukkanen Esko
Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä
Leskinen Antero
Muhos Virpi
Nuutinen Helena
Paananen Hannu
Pulliainen Harri
Roivainen Sirkka
Saastamoinen Matti
Saastamoinen Oiva
Salonen Hanna-Maija
Savolainen Pekka
Tirkkonen Mirja
Muut
Oiva Malinen, kirkkoherra
Heli Nyyssönen, pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§§ 1-15

Pöytäkirjan allekirjoitus

Harri Pulliainen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus 18.1.2017

Heli Nyyssönen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Hannu Paananen

Sirkka Roivainen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.1.–22.2.2017.

Kirkkoherra

Oiva Malinen
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuusto
§1
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus. Kirkkovaltuusto päätti, että kukin valtuutettu pitää aakkosjärjestyksen mukaisella vuorollaan alkuhartauden (Kv. 1/2015 § 1). Aakkosjärjestyksessä seuraavana vuorossa on Virpi Muhos.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja Virpi Muhos pitää alkuhartauden.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto
§2
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä
tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen
valtuuston kokousta.
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty jäsenille 10.1.2017 ja esityslista
samoin 10.1.2017. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus
pöytäkirjan nähtävillä olosta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
10.1.2017.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidettävän
alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu,
puheenjohtajan on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
KL 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Puheenjohtaja pitää nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen onko kokous laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kirkkovaltuusto

§3
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri
varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen, ellei valtuusto toisin päätä.
Kirkkovaltuusto päätti käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä (Kv.1/2015 § 3). Aakkosjärjestyksessä seuraavina ovat vuorossa Hannu
Paananen ja Sirkka Roivainen.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Paanasen
ja Sirkka Roivaisen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkovaltuusto
§4
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. KL 10 luvun 1 §:n mukaan asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei
kuitenkaan tarvitse valmistella.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI VUOKSIKSI 2017- 2018
Kirkkovaltuusto
§5
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuoksiksi 2017- 2018.
Päätös
Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Harri Pulliaisen.

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOKSIKSI 2017-2018
Kirkkovaltuusto
§6
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuoksiksi 20172018.
Päätös
Kirkkovaltuusto valitsi varapuheenjohtajaksi Esko Laukkasen vuosiksi 20172018.
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KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA VUOKSIKSI 2017-2018
Kirkkovaltuusto
§7
Kirkkojärjestyksen Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentin mukaan
valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii seurakuntasihteeri, jollei valtuusto toisin määrää.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee seurakuntasihteeri Heli Nyyssösen pöytäkirjanpitäjäksi
vuoksiksi 2017- 2018.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Puheenjohtajan
päätösesitys
§8
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston kokouksessaan 28.1.2015 vahvistama työjärjestys on liitteenä 1.
Työjärjestys perustuu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kirkkovaltuustoa sekä
kirkon vaalijärjestyksen suhteellista vaalia koskeviin säännöksiin. Pohjana on
käytetty kirkkohallituksen mallityöjärjestystä, jonka viittauksiin kirkkolakiin,
kirkkojärjestykseen ja kirkon vaalijärjestykseen on tehty tarvittavat muutokset.
Päätösesitys
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi liitteen 1. mukaisen työjärjestyksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOKSIKSI 2017- 2018
Puheenjohtajan
päätösesitys
§9
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen
ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
Keiteleen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Päätösesitys
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi
2017- 2018.
Päätös
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Matti Saastamoisen vuosiksi 2017- 2018.
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KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI VUOKSIKSI 2017- 2018
Puheenjohtajan
päätösesitys
§ 10
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen
ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Keiteleen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
KL 23 luvun 8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä
muuta johdu. Koska kirkkoneuvoston jäsenmäärä puheenjohtaja mukaan lukien on 7, tulee miehiä ja naisia olla vähintään kolme.
Päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee viisi jäsentä kirkkoneuvostoon vuosiksi 2017- 2018.
Päätös
Kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2017- 2018 kirkkovaltuusto valitsi
Kirsi Ikäläisen, Aarno Konttisen, Sirkka Roivaisen, Oiva Saastamoisen ja Hannamaija Salosen.
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KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VAALI
VUOKSIKSI 2017- 2018
Puheenjohtajan
päätösesitys
§ 11
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen
ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
Keiteleen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Sama koskee varajäseniä.
Päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2017- 2018.
Päätös
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin
Hannu Paananen.
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KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOKSIKSI
2017-2018
Kirkkovaltuusto
§ 12
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 3 §:n mukaan, kun 2 §:ssä mainitut
vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
Myös varajäseniä valittaessa on huomioitava kirkkolain 23 luvun 8 §, jonka perusteella kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Koska kirkkoneuvoston jäsenmäärä puheenjohtaja mukaan lukien on 7, tulee miehiä ja naisia
olla vähintään kolme. Lisäksi on huomattava, että varajäsenen tulee olla samaa sukupuolta kun varsinainen jäsen on.
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston viidelle jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017- 2018.
Päätös
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2017- 2018
kirkkovaltuusto valitsi
Kirsti Hintsalan -Kirsi Ikäläinen,
Kari Häkkisen - Aarno Konttinen,
Liisa Laitisen - Sirkka Roivainen,
Erkki Kahilan - Oiva Saastamoinen ja
Mirja Tirkkosen -Hannamaija Salonen.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuusto
§ 13

Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Hautausmaiden käytävien hiekoitukseen kiinnitettävä huomiota.

VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto
§ 14
Puheenjohtajan
päätösesitys
Kirkkovaltuusto antaa liitteen 2. mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto
§ 15
Puheenjohtajan
päätösesitys
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35
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