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Kokousaika

Tiistai 11.2.2020 klo 18.06-18.46

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Lasse Luoto
Helena Manninen
Ritva Palokangas
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Matti Virtanen

Jäsenet, poissa:

Joni Immonen
Jaakko Lehtimäki
Anne Palonen
Reima Puukki
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen

Varajäsenet, paikalla:

Virpi Marku (Jaakko Lehtimäen sijasta äänioikeutettu)

Muut saapuvilla olevat: Jani Laaksonen, kirkkoherra
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri
Muut poissa olevat:
1 §

KOKOUKSEN AVAUS
KJ 8 luku 5 § 1 mom.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Kirkkovaltuuston kokouksessa 29.1.2019 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 2019 - 2020 valittiin Lasse Luoto ja varapuheenjohtajaksi Aila Hänninen.
Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
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VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys 2 §
Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti.
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan
estyneen tilalla.
Kirkkolain 23 luvun 14 §:n ja kirkon vaalijärjestyksen 71 §:n mukaan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa kirkkovaltuuston pappisjäsenen sijaan tulee kirkon vaalijärjestyksen 50 §:n 2
momentissa tarkoitettu varajäsen, jonka on oltava maallikko. Pappi Jaakko Lehtimäen varajäsenelle Virpi Markulle on lähetetty kokouskutsu
Suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudossa todettiin, että Joni Immonen ja Reima
Puukki olivat ilmoittaneet poissaolostaan. Poissa olivat myös Anne Palonen,
Maarit Syrjälä ja Maritta Tuominen. Kirkkovaltuusto totesi, että paikalla on 17
varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Kirkkovaltuusto hyväksyi Virpi Markun äänioikeuden kokouksessa.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 § mom. 2
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.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolaki 7 luku 4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsu, esityslista sekä äänestysliput, ehdokaslistojen yhdistelmät ja ohjeet
ennakkoäänestyksestä on lähetetty kaikille kirkkovaltuuston maallikkojäsenten
vaaleissa äänioikeutetuille jäsenille postitse 22.1.2020.
Kokouskutsu on ollut nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 22.1.11.2.2020 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 4
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2019 käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Palonen ja Reima Puukki. Pöytäkirjantarkastus on välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Koska Anne Palonen ja Reima Puukki eivät olleet läsnä kokouksessa,
valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Ritakallio ja Leena Räikkä. Pöytäkirjantarkastus on välittömästi kokouksen jälkeen.

5 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 9
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.
Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäten kohtaan 10 §
Ilmoitusasiat kaksi talouspäällikön ilmoitusasiaa.
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OHJEET VAALIN TOIMITTAMISEEN
Puheenjohtaja antaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleja koskevat seuraavat ohjeet:
▪ Äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan.
▪ Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa käytetään vihreää äänestyslippua ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa valkoista äänestyslippua.
▪ Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan
ehdokkaan numero.
▪ Äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan.
--------------------Puheenjohtaja antoi ohjeet vaalin toimittamiseen.
Pöytäkirjantarkastajat Sinikka Ritakallio ja Leena Räikkä toimivat kohtien 7 § ja 8
§ ajan vaalien valvojina.
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HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIN
TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julistaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin alkaneeksi
ja näyttää läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.
Todetaan ennakkoäänten määrä. Toimitetaan vaali.
Äänestysliput lasketaan puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan
merkitään vaaleissa annettujen äänien määrä.
Äänestysliput suljetaan kirjekuoreen, joka sinetöidään.
--------------------Puheenjohtaja julisti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin alkaneeksi
ja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.
Todettiin, että ennakkoääniä oli annettu 3. Seuraavat henkilöt olivat äänestäneet
ennakkoon:
Anne Palonen
Reima Puukki
Yksi ennakkoäänistä hylättiin, koska sen äänestyskuorta ei ollut toimitettu seurakuntaan suljetussa kirjekuoressa eikä kuoresta ilmene, kuka ennakkoäänen on
antanut.
Vaalisalaisuus säilyttäen seurakuntaan toimitetut ennakkoäänestyskuoret avattiin, äänestysliput leimattiin ja laitettiin vaaliuurnaan.
Toimitettiin vaali. Äänioikeuttaan käyttivät:
Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Lasse Luoto
Helena Manninen
Virpi Marku
Ritva Palokangas
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Matti Virtanen
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan
merkittiin, että hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa on annettu 20
äänestyslippua.
Todettiin, että äänioikeuttaan käyttäneiden ja äänestyslippujen lukumäärä on yhtä suuri.

Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin. Äänestysliput toimitetaan
tuomiokapituliin vaalilautakunnalle.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIN TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julistaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin alkaneeksi
ja näyttää läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.
Todetaan ennakkoäänten määrä. Toimitetaan vaali.
Äänestysliput lasketaan puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan
merkitään vaaleissa annettujen äänien määrä.
Äänestysliput suljetaan kirjekuoreen, joka sinetöidään.
--------------------Puheenjohtaja julisti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin alkaneeksi ja
näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.
Todettiin, että ennakkoääniä oli annettu 3. Seuraavat henkilöt olivat äänestäneet
ennakkoon:
Anne Palonen
Reima Puukki
Yksi ennakkoäänistä hylättiin, koska sen äänestyskuorta ei ollut toimitettu seurakuntaan suljetussa kirjekuoressa eikä kuoresta ilmene, kuka ennakkoäänen on
antanut.
Ennakkoon annetut äänestysliput leimattiin vaalisalaisuus säilyttäen ja laitettiin
vaaliuurnaan.
Toimitettiin vaali. Äänioikeuttaan käyttivät:
Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Lasse Luoto
Helena Manninen
Virpi Marku
Ritva Palokangas
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Matti Virtanen
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan
merkittiin, että kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa on annettu 20 äänestyslippua.
Todettiin, että äänioikeuttaan käyttäneiden ja äänestyslippujen lukumäärä on yhtä suuri.

Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin. Äänestysliput toimitetaan
tuomiokapituliin vaalilautakunnalle.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
KJ 8 luvun 5 § mom. 3 – 4
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.
KJ 8 luvun 6 §
Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuustolla ei ole mahdollisuuksia keskustella
erilaisista asioista vapaasti virallisissa kokouksissa, joten kirkkoneuvosto päätti
luoda valtuustolle tällaisen mahdollisuuden tämän pykälän käsittelyssä.

Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto keskustelee seurakuntaa koskevista
valtuutettujen esille tuomista asioista.

Keskustelu: Muita asioita ei ollut.

10 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Talouspäällikkö ilmoitti, että kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään tarvittaessa torstaina 27.2.2020 klo 18. Päivämäärä kannattaa varata kalenteriin.
Toisena asiana talouspäällikkö ilmoitti, että kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille tarkoitettu luottamushenkilöiden talousseminaari/budjettiriihi järjestetään
tiistaina 31.3.2020 klo 17.00. Kahvit klo 16.30 alkaen. Päivämäärä kannattaa varata kalenteriin.
Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 12.2.-16.3.2020
kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan 11.2.2020
päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

12 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitusta ei anneta. Valitusoikeus on vasta tuomiokapitulin vaalilautakunnan vaalien tuloksen vahvistamista koskevasta päätöksestä. (KVJ 85 §)

13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46.

Lasse Luoto
puheenjohtaja

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 11.2.2020

Sinikka Ritakallio

Leena Räikkä

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.2.16.3.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 11.2.2020 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 17.3.2020

Jani Laaksonen
kirkkoherra
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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