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

PÖYTÄKIRJA 3/2019
23.5.2019
klo 18.00
klo 20.33
pappilan sali

Ahola Anna
Ansamaa Arja
Hintsala Jenni
Hurskainen Mari
Junttola Marjo
Koivukangas Alpo
Korkiakoski Miika
Kuisma Jouni
Puusaari Sirkka
Raitio Jukka
Sangi Roope

jäsen
”
”
”
puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
Saukkoriipi-Haapala Tiina ”
Sohlo Eero
”
Tuohimaa Arto
”
Vuokila Mirja-Liisa
”
Väisänen Minna
”
Korteniemi Jaakko
varajäsen, poistui klo 19.58
Maalo Jukka
”
Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Hietala Tanja
Kilpeläinen Riikka
Mutanen Maria-Liisa
Rantala Heino
Seppänen Pauli
Tuuri Leena
Weissenfelt Kerttu
Lehto Leena
Paavola Antti
Martikkala Julie

jäsen
”
”
”
”
”
”
varajäsen
”
”
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. §
30. 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. §
31. 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 14.5.2019, esityslistat on postitettu 14.5.2019.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 14.5.2019 lähtien ja esityslista
20.5.2019 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 18/23.
3. §
32. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 18/23.
4. §
33. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Riikka Kilpeläisellä, Maria-Liisa Mutasella,
Heino Rantalalla, Pauli Seppäsellä, Leena Tuurilla ja Kerttu Weissenfeltillä oli esteet.
Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Kilpeläisen tilalle ensin kutsuttu
varavaltuutettu Leena Lehto oli estynyt saapumasta kokoukseen. Todettiin, että toisena
kutsuttu varavaltuutettu Jaakko Korteniemi oli paikalla. Valtuutettu Rantalan tilalle kutsuttu
varavaltuutettu Antti Paavola oli estynyt saapumasta kokoukseen. Valtuutettu Tuurin tilalle
kutsuttu varavaltuutettu Julie Martikkala ei saapunut kokoukseen. Valtuutettu Weissenfeltin
tilalla paikalla oli varavaltuutettu Jukka Maalo. Valtuutettu Tanja Hietala ei saapunut
kokoukseen. Päätös oli yksimielinen 18/23.
5. §
34. asia
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Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläolo
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 Mari Hurskainen ja Miika Korkiakoski.
Pöytäkirja on nähtävillä 24.5. - 24.6.2019 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
24.5.2019. Päätös oli yksimielinen 18/23.
6. §
35. asia
Limingan seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilien hyväksyminen ja
tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hautainhoitorahaston tilien hyväksyminen ja
tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018
KJ 15:6 §: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta,
taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja
talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa
ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä
niiden johdosta.
KJ 15:5 §: Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä.
Kirkkoneuvosto 5/36 § 28.3.2019
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta
2018 ja esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että yleishallinnon (pääluokka 1) 5752 euron ja
kiinteistötoimen (pääluokka 5) 2586 euron toteutuman ylitykset hyväksytään.
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Johtaville viranhaltijoille ja tilintarkastajalle annetaan valtuudet tehdä em. asiakirjoihin
tilivuoden tulokseen vaikuttamattomia muutoksia.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto hyväksyy Limingan seurakunnan toimintakertomuksen, hyväksyy Limingan seurakunnan tilit ja vahvistaa tilinpäätöksen sekä hyväksyy
hautainhoitorahaston tilit ja vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2018. Kirkkovaltuusto
hyväksyi yleishallinnon (pääluokka 1) 5752 euron ja kiinteistötoimen (pääluokka 5)
toteutuman 2586 euron ylitykset. Päätös oli yksimielinen 18/23.
7. §
36. asia
Vastuuvapauden myöntäminen seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2018
Limingan seurakunnassa suoritettiin tilintarkastus 25.3.2019 Tilintarkastaja esittää
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa
ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
Päätös oli yksimielinen 18/23.
8. §
37. asia
Tilintarkastajan valinta vuosille 2019 – 2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden
varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen
toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan
on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken
toimikauden. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken
toimikauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle.
Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (29.12.2016/1397) mukaan. Mikäli
tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle
60 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa
hankintaa hankintalain mukaan. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa
seurakunnan tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä
sekä seurakunnan omia päätöksiä hankinta-asioissa.
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Kirkkoneuvosto 5/47 § 25.4.2019
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
Aarne Pohjolan (JHT, HT) Limingan seurakunnan tilintarkastajaksi vuosille 2019 - 2022 ja
varatilintarkastajaksi Marko Paasovaaran (JHT, KHT).
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto valitsee Aarne Pohjolan Limingan seurakunnan
tilintarkastajaksi vuosille 2019 – 2022 ja varatilintarkastajaksi Marko Paasovaaran. Päätös
oli yksimielinen 18/23.
9. §
38. asia
Vaalilautakunnan nimeäminen kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista varten
KL 23:19, 1 ja 2 mom. Seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnat:
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto (tai
seurakuntaneuvosto) asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto (tai
seurakuntaneuvosto) voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkkoherran vaalin hallintomenettely (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, luku 3.3):
Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja.
Vaalilautakunnan järjestäytymiseen sovelletaan kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 §:n
säännöksiä, vaikka kirkon vaalijärjestyksessä ei kirkkoherran välittömän vaalin kohdalla
suoranaisesti viitata kyseiseen pykälään.
Vaalilautakunta vastaa kirkkoherran välittömässä vaalissa seuraavista
tehtäväkokonaisuuksista:
1. Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2. Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3. Vaalimateriaalien kuten äänestyslippujen, lähetekirjeiden ja vaalikuorien painattaminen
4. Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5. Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6. Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7. Ääntenlaskenta, vaalien tuloksen ilmoittaminen ja muut vaalien jälkitoimenpiteet.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 4§ seurakuntavaaleja koskevista yleisistä säännöksistä
kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista varten perustettavaa vaalilautakuntaa koskee
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seuraava: ”Kirkkovaltuusto (tai seurakuntaneuvosto) nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan. Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on
valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2
momentissa tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia
äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä vaalilautakunnasta säädetään.”
Kirkkoneuvosto 6/59 § 16.5.2019
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa
vaalilautakunnan kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista varten.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Vaalilautakunnan jäseniksi tehtiin
seuraavat esitykset: valtuutettu Jukka Raitio esitti puheenjohtajaksi Ilkka Tornbergiä,
jäseniksi Kerttu Weissenfeltiä ja Leena Leppäluotoa sekä varajäseniksi Tiina SaukkoriipiHaapalaa ja Arto Tuohimaata. Valtuutettu Miika Korkiakoski esitti jäseniksi Markku
Mustosta ja Mirja-Liisa Vuokilaa sekä varajäseniksi Minna Väisästä ja Jenni Hintsalaa.
Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut
vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ilkka Tornbergin ja jäseniksi Kerttu Weissenfeltin,
Leena Leppäluodon, Markku Mustosen ja Mirja-Liisa Vuokilan. Kirkkovaltuusto valitsi
varajäseniksi Tiina Saukkoriipi-Haapalan, Minna Väisäsen, Arto Tuohimaan ja Jenni
Hintsalan tässä järjestyksessä. Päätös oli yksimielinen 18/23.
Kirkkovaltuusto päätti antaa vaalilautakunnalle ylitysoikeuden kustannuspaikan Kirkolliset
vaalit talousarvioon (mm. mahdollinen ilmoituskortin lähettäminen).
10. §
39. asia
Limingan rovastikunnan tilinpäätös vuodelta 2018, tiedoksi
Rovastikunnan sääntöjen mukaan rovastikunnan tilinpäätöksen tarkastaa lääninrovastin
seurakunnan tilintarkastaja. Rovastikuntakokous hyväksyy tilinpäätöksen, joka annetaan
tiedoksi rovastikunnan seurakuntien kirkkovaltuustoille.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi Limingan rovastikunnan
tilinpäätöksen vuodelta 2018. Päätös oli yksimielinen 18/23.
11. §
40.asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
Kirkkoherra kertoi 11. - 15.4.2019 tehdystä Jaaman matkasta, pääsiäisen ajan
tapahtumista ja Limingan rovastikunnan laajenemisesta (Vaalan seurakunta) vuoden 2020
alusta.
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Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa asiat tiedoksi Päätös oli yksimielinen 18/23

12. §
41. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33. 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 ____.____.2019

Mari Hurskainen

Miika Korkiakoski

