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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 90100 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

PÖYTÄKIRJA 1/2020
11.2.2020
klo 18.00
klo 18.46
Seurakuntatalo

Ahola Anna
Ansamaa Arja
Hietala Tanja
Hintsala Jenni
Hurskainen Mari
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Korkiakoski Miika
Mutanen Maria-Liisa
Puusaari Sirkka
Raitio Jukka
Rantala Heino

jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Saukkoriipi-Haapala Tiina ”
Seppänen Pauli
”
Sohlo Eero
”
Tuohimaa Arto
”
Vuokila Mirja-Liisa
”
Väisänen Minna
”
Weissenfelt Kerttu
”
Tuomikoski Pekka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Kuisma Jouni
Sangi Roope
Tuuri Leena

jäsen
”
”

Pöytäkirjan tarkastus:
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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. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 20
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 postitettu valtuutetuille 14.1.2020 ja esityslistat on postitettu 5.2.2020.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 14.1.2020 lähtien ja esityslista 5.2.2020
lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 20/23.
3. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi siten, että pykälien 6 ja 7 järjestys muutettiin. Päätös oli yksimielinen
20/23.
4. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Jouni Kuismalla ja Leena Tuurilla oli esteet. Valtuusto
hyväksyi esteet. Roope Sangi ei saapunut kokoukseen. Varavaltuutettuja ei kutsuttu
paikalle, koska kaikilla varsinaisilla valtuutetuilla on ollut mahdollisuus äänestää
ennakkoon hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaalissa. Päätös oli yksimielinen 20/23.
5. §
5. asia
Pöytäkirjantarkastajien valinta
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.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria-Liisa Mutanen ja Jukka Raitio.
Pöytäkirja on nähtävillä 12.2. – 13.3.2020 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
12.2.2020. Päätös oli yksimielinen 20/23.
6. §
6. asia
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvun 13 ja 14 §:ssä ja kirkon
vaalijärjestyksen 4 luvun 69-86 §:ssä. Lisäksi tuomiokapitulin asettama vaalilautakunta on antanut ohjeita vaalin
valmistamisesta ja toimittamisesta. Kokouksen puheenjohtaja antaa vaalin toimittamista koskevat käytännön ohjeet.

Kirkkovaltuusto: Vaali toimitettiin liitteen 1 mukaisesti. Päätös oli yksimielinen 20/23.
7. §
7. asia
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvun 13 ja 14§:ssä ja kirkon
vaalijärjestyksen 4 luvun 69-86 §:ssä. Lisäksi tuomiokapitulin asettama vaalilautakunta on antanut ohjeita vaalin
valmistamisesta ja toimittamisesta. Kokouksen puheenjohtaja antaa vaalin toimittamista koskevat käytännön ohjeet.

Kirkkovaltuusto: Vaali toimitettiin liitteen 1 mukaisesti. Päätös oli yksimielinen 20/23.
8. §
8. asia
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
9. §
9. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkovaltuuston puolesta:

Marjo Junttola
puheenjohtaja

Matti Ruotsalainen
sihteeri

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

Liminka ____.____.2020

Maria-Liisa Mutanen

Pöytäkirjan tarkastus:

Jukka Raitio

