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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 90100 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 4/2015

KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

1.12.2015
klo 18.00
klo 19.48
Seurakuntatalo

Ahola Seija
Ansamaa Arja
Heiskari Helli
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Korteniemi Jaakko
Lehto Leena
Leppäluoto Leena
Maalo Jukka
Niinikoski Jussi
Nopanen Katariina
Parpala Niina
Raitio Jukka
Rantala Heino
Ruotsalainen Mikko
Sippala Marja
Tahkola Antti
Tahkola Veli-Pekka
Tuohimaa Arto
Ahola Inkeri
Puusaari Anna-Kaisa
Vuokila Mirja-Liisa

jäsen
”
”
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
”
”

Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Hintsala Kauko
Junttola Marjo
Koivukangas Jenni
Tavasti Juulia
Hietala Tanja
Pihlaja Ritva-Liisa

jäsen
puheenjohtaja
jäsen
”
varajäsen
”
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
41. §
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 22
jäsentä sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö.
42. §
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 24.11.2015, esityslistat on postitettu 27.11.2015.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 24.11.2015 lähtien ja esityslista
27.11.2015 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 22/23.
43. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 22/23
44. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Kauko Hintsalalla, Marjo Junttolalla ja Juulia Tavastilla oli
esteet. Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Hintsalan tilalla paikalla oli
varavaltuutettu Mirja-Liisa Vuokila, koska varavaltuutettu Tanja Hietala oli estynyt
saapumasta kokoukseen. Valtuutettu Junttolan tilalla paikalla oli varavaltuutettu Inkeri
Ahola. Valtuutettu Tavastin tilalla paikalla oli varavaltuutettu Anna-Kaisa Puusaari, koska
varavaltuutettu Ritva-Liisa Pihlaja oli estynyt saapumasta kokoukseen. Valtuutettu Jenni
Koivukangas ei saapunut kokoukseen. Päätös oli yksimielinen 22/23.
45. §
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
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on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Korteniemi ja Leena Lehto.
Pöytäkirja on nähtävillä 2. - 31.12.2015 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
2.12.2015. Päätös oli yksimielinen 22 /23.
46. §
6. asia
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 ja vuoden 2016 talousarvion
hyväksyminen
Johtokunnat ovat työaloittain valmistelleet toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016 –
2018 sekä talousarvion vuodelle 2016. Taloustoimisto on valmistellut henkilöstömenojen
sekä kiinteistöjä koskevien menojen ja investointien osalta vastaavat vuodet. Esityksen
muoto noudattaa tilintarkastajan ohjeistusta.
Kirkkoneuvosto 5/104 § 26.11.2015
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 sekä talousarvion 2016.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Pappilan yläkerran
huoneen perusparannusesitys hyväksyttiin äänin 6-2.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 –
2018 sekä talousarvion 2016. Päätettiin, että kirkkoon liittyvät investoinnit sisältävät myös
sankarihautojen kunnostuksen. Investointien talousarvio pysyy 210 000 eurossa. Päätös
oli yksimielinen 22/23.
47. §
7. asia
Vuoden 2016 hautainhoitorahaston talousarvion hyväksyminen
Taloustoimisto on valmistellut hautainhoitorahaston talousarvion, jossa menot ovat yhtä
suuret kuin tulot.
Kirkkoneuvosto 6/105 § 26.11.2015
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston talousarvioesityksen vuodelle 2016.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2016. Päätös oli yksimielinen 22/23.
48. §
8. asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
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Kirkkoherra kertoi Wanhan ajan joulu - tapahtumasta. Myyjiä oli ennätysmäärä. Vastuun
järjestelyistä on ottanut LC Liminka-Lakeus.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa tiedoksi edellä esitetyn asian. Päätös oli
yksimielinen 22/23.
49. §
9. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkovaltuuston puolesta:

Veli-Pekka Tahkola
puheenjohtaja

Matti Ruotsalainen
sihteeri

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

Liminka ____.____.2015

Jaakko Korteniemi

Leena Lehto

