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

PÖYTÄKIRJA 1/2021
13.1.2021
klo 18.00
klo 18.39
kirkko

Ansamaa Arja
Hietala Tanja
Hurskainen Mari
Junttola Marjo
Koivukangas Alpo
Korkiakoski Miika
Mutanen Maria-Liisa
Puusaari Sirkka
Raitio Jukka
Rantala Heino
Sangi Roope

jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Saukkoriipi-Haapala Tiina ”
Seppänen Pauli
”
Tuohimaa Arto
”
Vuokila Mirja-Liisa
”
Väisänen Minna
”
Weissenfelt Kerttu
”
Lehto Leena
varajäsen
Maalo Jukka
”
Paavola Antti
”
Tuomikoski Pekka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Ahola Anna
Hintsala Jenni
Kilpeläinen Riikka
Kuisma Jouni
Sohlo Eero
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.
Pidettiin alkuhartaus. 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 4.1.2021, esityslistat on postitettu 5.1.2021.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 4.1.2021 lähtien ja esityslista 5.1.2021
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. Päätös oli yksimielinen 20/23.
4. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Anna Aholalla, Jenni Hintsalalla, Riikka Kilpeläisellä, Jouni
Kuismalla, Eero Sohlolla ja Leena Tuurilla oli esteet. Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi,
että valtuutettu Kilpeläisen tilalle kutsuttu varavaltuutettu Leena Lehto oli paikalla.
Valtuutettu Sohlon tilalla paikalla oli varavaltuutettu Jukka Maalo. Valtuutettu Tuurin tilalla
paikalla oli varavaltuutettu Antti Paavola. Valtuutettujen Aholan, Hintsalan ja Kuisman
tilalle ei voitu kutsua varavaltuutettuja. Päätös oli yksimielinen 20/23.
5. §
5. asia
Pöytäkirjan tarkastus:
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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.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roope Sangi ja Arto Tuohimaa. Pöytäkirja
on nähtävillä 14.1.2021 - 15.2.2021 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
14.1.2021. Päätös oli yksimielinen 20/23.
6. §
6. asia
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2021 - 2022
KJ 8:2§: Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi
2021 – 2022. Ensin valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtaja.
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Jukka Raitio esitti puheenjohtajaksi
valtuutettu Marjo Junttolaa. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut puheenjohtajaksi vuosille 2021 – 2022 Marjo
Junttolan. Seuraavaksi valitaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Valtuutettu Mirja-Liisa Vuokila esitti varapuheenjohtajaksi valtuutettu Miika Korkiakoskea.
Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut varapuheenjohtajaksi vuosille 2021 – 2022 Miika Korkiakosken.
Päätös oli yksimielinen 20/23.
7. §
7. asia
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosille 2021 – 2022
KL 10:2 §: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan
kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1-2 §: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Arto Tuohimaa esitti
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jukka Raitiota. Muita esityksiä ei tehty.
Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut Jukka
Raition kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2021– 2022. Päätös oli
yksimielinen 20/23.
8. §
8. asia
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021 – 2022
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1-2 §: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

Tasa-arvokiintiön mukaan kirkkoneuvoston jäsenistä on sekä naisia että miehiä oltava
vähintään neljä (4).

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Kirkkoneuvoston jäseniksi tehtiin
seuraavat esitykset: Jukka Raitio esitti kirkkoneuvoston jäseniksi Sirkka Puusaarta, Arto
Tuohimaata, Riikka Kilpeläistä ja Jaakko Korteniemeä. Minna Väisänen esitti kirkkoneuvoston jäseniksi Tanja Hietalaa, Jouni Kuismaa ja Maria-Liisa Mutasta. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut kirkkoneuvoston
jäseniksi vuosille 2021 – 2022 Sirkka Puusaaren, Arto Tuohimaan, Riikka Kilpeläisen,
Jaakko Korteniemen, Tanja Hietalan, Jouni Kuisman ja Maria-Liisa Mutasen. Päätös oli
yksimielinen 20/23.
9. §
9. asia
Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021 – 2022
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §: Kun kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalit on toimitettu,
valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

Tasa-arvokiintiön mukaan kirkkoneuvoston varajäsenistä on sekä naisia että miehiä oltava
vähintään kolme (3).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi
varajäseniksi tehtiin seuraavat esitykset: Jukka Raition esitti Jukka Raition varajäseneksi
Antti Paavolaa, Jaakko Korteniemen varajäseneksi Arja Ansamaata, Arto Tuohimaan
varajäseneksi Eero Sohloa, Sirkka Puusaaren varajäseneksi Kerttu Weissenfeltiä ja Riikka
Kilpeläisen varajäseneksi Leena Tuuria. Alpo Koivukangas esitti Tanja Hietalan varajäseneksi Mirja-Liisa Vuokilaa, Jouni Kuisman varajäseneksi Jenni Hintsalaa ja Maria-Liisa
Mutasen varajäseneksi Pauli Seppästä. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 2021 – 2022 Antti Paavolan (Jukka Raitio), Arja Ansamaan
(Jaakko Korteniemi), Eero Sohlo (Arto Tuohimaa), Kerttu Weissenfeltin (Sirkka Puusaari),
Leena Tuurin (Riikka Kilpeläinen), Mirja-Liisa Vuokilan (Tanja Hietala), Jenni Hintsalan
(Jouni Kuisma) ja Pauli Seppäsen (Maria-Liisa Mutanen). Päätös oli yksimielinen 20/23.

10. §
10. asia
Muut asiat
1) Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen
kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen
Kirkkoherra kertoi koronarajoitusten jatkumisesta, seurakuntatalon tilanteesta ja
Kirkkohallitukseen lähetetystä avustushakemuksesta. Kirkkoherra kiitti valtuutettuja
toimimisesta vapaaehtoisina ja luottamushenkilöinä.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyt asiat. Päätös oli
yksimielinen 20/23.
11. §
11. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastus:

5 (5)

Kirkkovaltuuston puolesta:

Marjo Junttola
puheenjohtaja

Matti Ruotsalainen
sihteeri

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

Liminka ____. ___.2021

Roope Sangi

Arto Tuohimaa

