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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 90100 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2018

KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

13.2.2018
klo 18.00
klo 19.36
pappilan sali

Ahola Seija
Ansamaa Arja
Heiskari Helli
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Korteniemi Jaakko
Lehto Leena
Leppäluoto Leena
Maalo Jukka
Niinikoski Jussi
Raitio Jukka
Rantala Heino
Ruotsalainen Mikko
Tuohimaa Arto
Ahola Inkeri
Hietala Tanja
Salmela Annikki

jäsen
”
”
puheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
varajäsen
”
”

Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Hintsala Kauko
Koivukangas Jenni
Nopanen Katariina
Parpala Niina
Sippala Marja
Tahkola Antti
Tahkola Veli-Pekka
Tavasti Juulia
Kytökangas Kyösti
Pihlaja Ritva-Liisa
Puusaari Anna-Kaisa
Vuokila Mirja-Liisa

jäsen
”
”
”
”
”
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
”
”
”
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. §
1. asia
Kokouksen avaus
KJ 8:5§: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu

Pidetään alkuhartaus. Suoritetaan nimenhuuto
Pidettiin alkuhartaus. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 18 jäsentä sekä kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
2. §
2. asia
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4§: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5§: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut on lähetetty valtuutetuille 6.2.2018. Esityslistat on lähetetty 8.2.2018.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 6.2.2018 lähtien ja esityslista 8.2.2018
lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 18/23.
3. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 18/23.
4. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Kauko Hintsalalla, Jenni Koivukankaalla, Katariina
Nopasella, Marja Sippalalla, Antti Tahkolalla ja Juulia Tavastilla oli esteet. Valtuusto
hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Hintsalan tilalla paikalla oli varavaltuutettu Tanja
Hietala. Valtuutettu Koivukankaan tilalle ensiksi kutsuttu varavaltuutettu Mirja-Liisa Vuokila
oli estynyt saapumasta kokoukseen. Vuokilan tilalle ei enää voitu kutsua varavaltuutettua.
Valtuutettu Nopasen tilalle ensiksi kutsuttu varavaltuutettu Ritva-Liisa Pihlaja oli estynyt
saapumasta kokoukseen. Nopasen tilalle seuraavaksi kutsuttu varavaltuutettu Anna-Kaisa
Puusaari oli myös estynyt saapumasta kokoukseen. Todettiin, että valtuutettu Nopasen
tilalla paikalla oli varavaltuutettu Annikki Salmela. Valtuutettu Sippalan tilalle ei voitu
kutsua varavaltuutettua. Valtuutettu Tahkolan tilalle kutsuttu varavaltuutettu Kyösti
Kytökangas ei saapunut kokoukseen. Todettiin, että valtuutettu Tavastin tilalla paikalla oli
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varavaltuutettu Inkeri Ahola. Valtuutetut Niina Parpala ja Veli-Pekka Tahkola eivät
saapuneet kokoukseen. Päätös oli yksimielinen 18/23.
5. §
5. asia
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan nähtävilläpidosta.
KL 25:3§: Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Ahola ja Riikka Kilpeläinen.
Pöytäkirja on nähtävillä 14.2. - 16.3.2018 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
14.2.2018. Päätös oli yksimielinen 18/23.
6. §
6. asia
Oulun hiippakunnan piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta
Oulun hiippakunnan piispanvaalin liittyvä aikataulu on vahvistunut. Vaalin ensimmäinen
kierros käydään 15.8.2018.
Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä,
vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken
3.9.2018.
Uusi piispa vihitään virkaansa 11.11.2018. Oulun nykyinen piispa Samuel Salmi on
ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.11.2018.
Vaalin ehdokasasettelu alkaa 21.3. ja päättyy 21.5.2018. Ehdokkaan voi asettaa
valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.
Ehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.
Piispanvaalin äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Oulun
hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on
yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispanvaalissa äänestäjiä on näin ollen
yhteensä 1126.
Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet (14), Oulun
hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat (8), Oulun hiippakunnasta
valittu kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja,
tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien
kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat loput 537 äänioikeutettua suhteessa
seurakuntien jäsenmääriin. Ilmoitukset valituista maallikkovalitsijoista annetaan
tuomiokapitulille 28.2.2018 mennessä.
Limingan seurakunnan äänioikeutettujen maallikoiden määrä on 9.
Kirkkoneuvosto 9/9 § 25.1.2018
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee
äänioikeuden käyttäjät ko. vaalissa.
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Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Jussi Niinikoski esitti
maallikkovalitsijoiksi Meri Alaranta-Saukkoa, Tommi Karsikasta, Ilpo Sippolaa ja Sami
Tissaria. Valtuutettu Leena Leppäluoto esitti maallikkovalitsijaksi Jukka Raitiota.
Valtuutettu Jukka Raitio esitti maallikkovalitsijoiksi Leena Leppäluotoa, Marjo Junttolaa,
Inkeri Aholaa ja Arto Tuohimaata. Muita esityksiä ei tehty. Esitettyjen henkilöiden
vaalikelpoisuus selvitettiin. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että
kirkkovaltuusto on valinnut Limingan seurakunnan maallikkovalitsijoiksi Oulun hiippakunnan piispanvaaliin Inkeri Aholan, Meri Alaranta-Saukon, Marjo Junttolan, Tommi
Karsikkaan, Leena Leppäluodon, Jukka Raition, Ilpo Sippolan, Sami Tissarin ja Arto
Tuohimaan. Päätös oli yksimielinen 18/23.
7. §
7. asia
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäsenen valinta
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäsen Tiina Nikander-Koivukangas on
muuttanut pois paikkakunnalta.
Kirkkoneuvosto 11//11 § kohta 1 25.1.2018
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkovaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Jukka Raitio esitti
johtokunnan jäseneksi Annikki Salmelaa. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun
päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut jumalanpalvelus- ja
musiikkityön johtokunnan jäseneksi Annikki Salmelan. Päätös oli yksimielinen 17/23.
8. §
8. asia
Muut asiat
1) Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen
kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen
Kirkkoherra kertoi seurakunnan työntekijävaihdoksista.
2) 17.1.2018 pidetyn työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen tapaamisen
asiat
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti tilaisuudesta tehdyn muistion sisällöstä. Muistio lähetetään
myöhemmin kaikille luottamushenkilöille.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyt asiat. Päätös oli
yksimielinen 17/23.
9. §
9. asia
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
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Kirkkovaltuuston puolesta:

Marjo Junttola
puheenjohtaja

Matti Ruotsalainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä
tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Liminka ____.____.2018

Seija Ahola

Riikka Kilpeläinen

