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1§
Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 L 5 §:n mukaisesti on kullekin kirkkovaltuutetulle
lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään yhtä viikkoa ennen
kokousta. Kokousta koskeva kuulutus on asetettava seurakunnan
ilmoitustaululle viikkoa ennen kokousta. Tätä kokousta koskeva kuulutus
on asetettu viraston ilmoitustaululle 21.1.2016.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille tammikuun 21. päivänä 2016.
Todetaan paikalla olevat.
Kirkkovaltuusto Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Poissaolevien esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy
poissaolevien esteet ja varavaltuutetut ryhtyvät toimimaan estyneiden
tilalla.
Kirkkovaltuusto Poissaolevien esteet hyväksyttiin ja varavaltuutettuna
paikalle kutsuttu hyväksyttiin toimimaan estyneen tilalla.

3§
Pöytäkirjantarkastajien vaali
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaisesti pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Tapana on ollut, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja
siitä, kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä esityslistaan.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Tällä kertaa
vuorossa ovat Ritva Muittari ja Voitto Niskanen.
Kirkkovaltuusto Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ritva Muittari ja Mervi
Paananen.
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4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkovaltuusto Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Ilmoitusasioissa kirkkovaltuustolle esittäytyy uusi talouspäällikkö Kirsi
Salojärvi ja arkkitehti Tuomo Järvinen esittelee Kirkkotupa-hanketta.

5§
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
Yksittäisessä seurakunnassa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
toimitetaan kirkkovaltuustossa.
Kirkkoneuvosto 14.1.2016 pidetyssä kokouksessa päätti saattaa vaalin
toimittamisen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Todettiin, että vaalisäännöksiä on uudistettu siten, että nyt myös maallikot
voivat äänestää ennakkoon. Kirkon vaalijärjestyksen 80 §:n mukaan jos
maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua
seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa
vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.
Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja
sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto. Vaalikokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti ja se
toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle yhdessä äänestyslippujen kanssa.
Vaali toimitetaan tämän pöytäkirjan liitteestä ilmenevällä tavalla.
Kirkkovaltuusto Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimitettiin
liitteen 1 mukaisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

6 §
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
Yksittäisessä seurakunnassa hiippakuntavaltuuston maallikko-jäsenten vaali
toimitetaan kirkkovaltuustossa.
Kirkkoneuvosto 14.1.2016 pidetyssä kokouksessa päätti saattaa vaalin
toimittamisen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Todettiin, että vaalisäännöksiä on uudistettu siten, että nyt myös maallikot
voivat äänestää ennakkoon. Kirkon vaalijärjestyksen 80 §:n mukaan jos
maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua
seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa
vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.
Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja
sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto. Vaalikokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti ja se
toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle yhdessä äänestyslippujen kanssa.
Vaali toimitetaan tämän pöytäkirjan liitteestä ilmenevällä tavalla.
Kirkkovaltuusto Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
toimitettiin liitteen 2 mukaisesti.

7 §
Muut asiat
Ei ollut
8§
Tiedoksi
Uudeksi talouspäälliköksi on valittu Kirsi Salojärvi. Hän esittäytyi
kirkkoneuvostolle kokouksessa. Hän aloittaa tehtävässään 7.3.2016.
Kiinteistötoimen työnjohtajaksi on valittu Tommi Raatikainen. Hän aloittaa
tehtävässään 15.2.2016.
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Arkkitehti Tuomo Järvinen esitteli Kirkkotupa-hanketta. Esittelyn jälkeen
hankkeesta keskusteltiin innokkaasti, etenkin siitä, olisiko tarpeen rakentaa
samalla uusi vainajien säilytystila rakennuksen yhteyteen.

9§
Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain valitusosoituksen ja päätökset,
joista lain mukaan voidaan valittaa.
Kirkkovaltuusto
Puheenjohtajat
Maria Kaisa Aula

Pöytäkirja tarkistettu
Ritva Muittari
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