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Kirkkovaltuusto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokousaika:

Tiistai 11.2.2020 klo 18.00 – 19.30

Kokouspaikka:

Pulkkilan seurakuntatalo

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Haverinen Jari, puheenjohtaja
Lahti Anne, varapuheenjohtaja
Aitto-oja Timo
Autio Kaisa
Hyytinen Johannes
Jarva Susanna
Juntunen Mari
Keränen Anna-Maaria
Kinnunen Teuvo
Konola Julia
Koskela Monika
Kurkinen Pasi
Leinonen Eero
Leiviskä Irma
Marttila Aino
Myllylä Jaana
Myllylä Toini
Nieminen Risto
Yrttiaho Anne
Vuokko Inkeroinen, varajäsen

Kyllä
x
x

Ei

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Muut saapuvilla
olleet

Heikki Karppinen, vs. kirkkoherra
Myllykoski Tarmo, tal.pääl.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat

Katso seuraava sivu

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Katso seuraava sivu

Pöytäkirjan allekirjoitus ja

Jari Haverinen
puheenjohtaja

Tarmo Myllykoski
pöytäkirjanpitäjä

Risto Nieminen
Pöytäkirjantarkastaja

Susanna Jarva
Pöytäkirjantarkastaja

varmennus

x
x

§1–9

Pöytäkirjan tarkastus:
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ALKUHARTAUS
------------

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
-------------

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla kokouskutsulla.
Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Pulkkilan seurakuntatalossa tiistaina 11.2.2020 klo 18.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 27.1.- 11.2.2020 välisenä aikana.

Kokouskutsu sisälsi luettelon käsiteltävistä asioista.
Kirkkovaltuuston kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Siikajokilaaksossa
ilmoitettujen kirkollistenilmoituksen yhteydessä.
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§1

Todetaan, että kirkkovaltuusto on KL:n 9 luvun ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaisesti koolle kutsuttu ja
että se jäsenmääräänsä nähden on KL:n 7 luvun mukaisesti
päätösvaltainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§2

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat
mahdollisissa äänestyksissä ääntenlaskijoina sekä
päätetään tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti
nähtävillä pitämisestä.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Nieminen ja Susanna Jarva.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
valitusosoituksineen 12.2.- 13.3.2020 välisenä aikana.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Kvalt.
Päätös:
§3

Kokouskutsussa oleva luettelo käsiteltävistä asioista
hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN
VAALI
Helmikuun 11. päivänä 2020 toimitetaan kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali.
Vaaleja koskevat säännökset ovat kirkkolain 23 luvun 13 ja 14 §:ssä ja
kirkon vaalijärjestyksen 69 - 86 §:ssä.
Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan viisi (5) pappisedustajaa ja kahdeksan (8) maallikkoedustajaa.
Oulun hiippakuntavaltuuston kokoonpano on neljätoista (14)
maallikko- ja seitsemän (7) pappisjäsentä. Oulun hiippakunnassa
yhden maallikkojäsenen valitsee Saamelaiskäräjät.
Vaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon. Jos maallikkojäsenen
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 (KVJ 80§)
Ennakkoäänestysmahdollisuuden vuoksi tilapäisesti estyneen tilalle
ei kutsuta varajäsentä.
Äänioikeutetuille lähetetään kutsun mukana ehdokaslistojen yhdistelmän
äänestyslipun ja vaalikuoren. Kutsussa on syytä painottaa, että äänioikeutetut ottavat vaalilipun kokoukseen elleivät käytä äänioikeuttaan
ennakkoon.
Vaalikokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti ja se toimitetaan viipymättä
vaalilautakunnalle yhdessä äänestyslippujen kanssa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§ 75

Kirkkovaltuusto suorittaa kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§4

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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PAIKKA:
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Saapuvilla olleet
jäsenet:

Haverinen Jari, puheenjohtaja
Lahti Anne, varapuheenjohtaja
Aitto-oja Timo
Autio Kaisa
Hyytinen Johannes
Jarva Susanna
Juntunen Mari
Keränen Anna-Maaria
Kinnunen Teuvo
Konola Julia
Koskela Monika
Kurkinen Pasi
Leinonen Eero
Leiviskä Irma
Marttila Aino
Myllylä Jaana
Myllylä Toini
Nieminen Risto
Yrttiaho Anne

Muut saapuvilla
olleet

Heikki Karppinen, vs. kirkkoherra
Myllykoski Tarmo, talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Poissa:

§1

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUS

Vaalikokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

§3

OHJEET VAALIEN TOIMITTAMISEEN

Puheenjohtaja antoi kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalia ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaalia koskevat seuraavat ohjeet:
-

Äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan.

-

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa käytetään vihreää äänestyslippua ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa valkoista äänestyslippua.

- Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan ehdokkaan numero.
- Äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan.

§ 4 HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIN
TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julisti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin alkaneeksi ja näytti
läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä.
Tämän jälkeen toimitettiin vaali, jossa kaikki äänioikeutetut äänestivät.
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu __ äänestyslippua.
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin.

§ 6 KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIN
TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julisti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin alkaneeksi ja
näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä.
Tämän jälkeen toimitettiin vaali, jossa kaikki äänioikeutetut äänestivät.
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu ___ äänestyslippua.
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin.

§7

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN

Pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.

§8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jari Haverinen
puheenjohtaja

Tarmo Myllykoski
sihteeri
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KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien käyttöön hallinnolliset
mallisäännöt, joista vanhimmat ovat 1990 luvulta.
Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja tulee voimaan
heti kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi
kirkkolaiksi.

Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta pitävät sisällään
myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännöksen sähköisestä
kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomennettelystä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntömallissa on määräyksiä myös viranhaltijoiden toimivallasta ja asian siirtämisestä.
Kirkkovaltuuston työjärjestysmallissa on määräyksiä kirkkovaltuuston
toiminnasta, kokouksista, asioiden käsittelystä, jäsen aloite- ja kyselyoikeudesta sekä iltakoulusta.
Uudessa kirkkolaissa seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevilla
säännöksillä on korvattu entiset kappeliseurakuntia ja seurakuntapiirejä
koskevat säännökset vaikka niiden perustaminen on edelleen
mahdollista.
Liitteenä kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§4

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön
ja alistaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi ja että uusi ohjesääntö
tulee voimaan samaan aikaan kuin kirkolliskokouksen 16. päivän
toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkolaki.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§5

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien käyttöön hallinnolliset
mallisäännöt, joista vanhimmat ovat 1990 luvulta.
Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja tulee voimaan
heti kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi
kirkkolaiksi.

Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta pitävät sisällään
myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännöksen sähköisestä
kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomennettelystä.
Kirkkovaltuuston työjärjestysmallissa on määräyksiä kirkkovaltuuston
toiminnasta, kokouksista, asioiden käsittelystä, jäsen aloite- ja kyselyoikeudesta sekä iltakoulusta.
Uudessa kirkkolaissa seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevilla
säännöksillä on korvattu entiset kappeliseurakuntia ja seurakuntapiirejä
koskevat säännökset vaikka niiden perustaminen on edelleen mahdollista
Liitteenä kirkkovaltuuston työjärjestys.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto:
Päätös:
§5

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja että uusi työjärjestys tulee voimaan samaan aikaan kun
kirkolliskokouksen 16. päivänä toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkolaki.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------

Kirkkovaltuusto:
Päätös:
§6

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kvalt.
Päätös:
§7

Yleistä keskustelua nuorisotoiminnasta ja kirkosta eronneista.

ILMOITUSASIAT
Kvalt.
Päätös:
§8

Pappisasessoriksi on valittu Pyhäjärven kirkkoherra Mirva Arola.
Väestötilasto 2019 liitteenä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kvalt.
Päätös:
§9

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 ja antoi valitusosoituksen.

KIRKKOVALTUUSTON
KOKOUSKUTSU

AIKA:

Tiistai 11.2.2020 klo 18.00

PAIKKA:
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaali
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkovaltuuston työjärjestys
Muut esille tulevat asiat
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Siikalatvalla 24. päivänä tammikuuta 2020

Jari Haverinen
JARI HAVERINEN
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

