VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
4.1.2019
PÖYTÄKIRJA
13.1.2019

Kokousaika

Sunnuntaina 13.1.2019 klo 16.15 – 17.15

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

18/19
Aula Maria Kaisa
Hakonen Sari
Halonen Juhani
Jämsen Pertti
Kellokangas Marika
Kuronen Raija
Körkkö-Närhi Eija
Linna Sisko
Muittari Ritva
Paananen Alli
Paananen Mervi
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Pöntiö Pirjo
Ruuska Marjatta
Räsänen Elina
Salmela Taina
Siltanen Tuija
Toikkanen Tuomo

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Hiltunen Antti, kirkkoherra
Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Siidorow Tuija

1/2019

kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto
Kirkkovaltuutettu Sisko Linna avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Hän toimi
kokouksen puheenjohtajajana 1 – 5 §.

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
4.1.2019. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan
nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 4.1.2019 alkaen.

2§

Esitys:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n
mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7
luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Maria Kaisa Aula ja
Sari Hakonen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee
hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan
estyneiden tilalla.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten
toimimisen heidän puolestaan.

Päätös:

Hyväksyttiin Tuija Siltasen esteellisyys ja todettiin, että varajäsentä ei ole
ennätetty kutsua kokoukseen.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä,
kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5§

Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa
puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto 5.12.2018 pitämässään kokouksessa päätti, että vaalin
toimittaminen saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

6§

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2019 2020.

Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin
yksimielisesti Eero Pulkkinen.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa
varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto 5.12.2018 pitämässään kokouksessa päätti, että vaalin
toimittaminen saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

7§

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2019 –
2020.

Päätös:

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin
yksimielisesti Sisko Linna.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali
KL 10 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtaja on
kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin
ohjesäännössä määrätään 5 muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenten vaali
suoritetaan kirkkovaltuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa.
Ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Valinnoissa
muistetaan tasa-arvolaki.

Kirkkoneuvosto 5.12.2018 pitämässään kokouksessa päätti, että vaalin
toimittaminen saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

8§

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja viisi muuta
jäsentä.

Päätös:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin
yksimielisesti Marjatta Ruuska. Kirkkoneuvoston muiksi varsinaisiksi
jäseniksi vuosiksi 2019-2020 valittiin yksimielisesti Juhani Halonen, Marika
Kellokangas, Maria Kaisa Aula, Arvo Pietiläinen ja Raija Kuronen.

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 § määrää, että kun varsinaisten jäsenten
vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvosto 5.12.2018 pitämässään kokouksessa päätti, että vaalin
toimittaminen saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

9§

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:

Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2019 – 2020
valittiin yksimielisesti Tuija Siltanen (Marjatta Ruuska), Mervi Paananen
(Juhani Halonen), Tuomo Toikkanen (Marika Kellokangas), Pertti Jämsen
(Maria Kaisa Aula), Hannu Glad (Arvo Pietiläinen) ja Alli Paananen (Raija
Kuronen).

Muut asiat Muita asioita ei ollut.

10 § Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuutetuille esitellään lyhyesti vuoden 2019 toimintasuunnitelma
ja talousarvio, sekä lapsivaikutusten arviointi, joka puuttui
kirkkovaltuustolle 19.12.2018 esitellystä aineistosta.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittelivät toimintasuunnitelmaa ja
talousarviota ja se jaettiin valtuutetuille, kuten myös kirkkoherran laatima
lapsivaikutusten arviointi. Seurakunnassa suunnitteilla olevien kirkon ja
erityisesti Lummeniemen investointien ja remonttien yhteydessä pitää
kiinnittää erityistä huomiota lapsivaikutuksiin ja ottaa lasten ja nuorten
tarpeet huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Puheenjohtaja totesi, että seurakunnan johtoryhmän muodostavat
kirkkoherra Antti Hiltunen, talouspäällikkö Kirsi Salojärvi, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Eero Pulkkinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sisko
Linna ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marjatta Ruuska.

Käydyssä keskustelussa toivottiin, että kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen
ja esityslista liitteineen toimitetaan edelleen paperipostina sähköisen sijaan.
Valtuutetun tulee viipymättä kokouskutsun saatuaan ilmoittaa
mahdollisesta esteestä kirkkovaltuuston sihteerille varajäsenen
kutsumiseksi kokoukseen.

11 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
SISKO LINNA
Sisko Linna
puheenjohtaja, 1 – 5 §

EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja, 6 – 11 §

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus 17.1.2019
MARIA KAISA AULA
Maria Kaisa Aula

SARI HAKONEN
Sari Hakonen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 13.1.2019
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 18.1.2019 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

