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Aika
23.1.2019 klo 18.00 – 18.37
Paikka
Isonkyrön srk-talo
Läsnä
Hölsö Mauno
x
Iivari Eeva
Jouppi Kaisa
x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
x
Leskelä Juhani
x
Myllyniemi Pasi
x
Ojala Aila
x
Ojala Heikki
x
Ojaluoma Veli-Matti
x
Pollari Väinö
x
Rantala Eila
x
Rinnekari Sirkku
x
Salonen Esko
x
Silvennoinen Iris
Tiitinen Ullamaija
x
Vaismaa Marja
x
Yliviitala Johanna
x
varajäsenet
Esko Petäjä
x
neuvoston pj
neuvoston jäsenet
talousjohtaja

Linko Satu

x

Viita Antti

x

Asiat

Pykälät 1-19

Allekirjoitukset

_______________________________
Väinö Pollari
puheenjohtaja 1§-6§ ajan

_________________________________
Antti Viita
pöytäkirjanpitäjä

_________________________________
Sirkku Rinnekari
7§-19§ ajan
Isokyrö ___ / ___ 2019

Isokyrö ___ / ___ 2019

Pöytäkirja
tarkastettu
Pöytäkirja
nähtävillä

Poissa
x

x

_______________________________
_________________________________
Kaisa Jouppi
Miira Karhu
Ollut nähtävillä Isonkyrön seurakunnan ilmoitustaululla
___ / ___ - ___ / ___ 2019
_________________________________________
ilmoitustaulun hoitaja/kirkkoherra
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkojärjestyksen 5§ mukaan kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa
iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkovaltuuston päätös:.
Kirkkojärjestyksen 5§ mukaisesti kokouksen avasi Väinö Pollari,
joka toimii kokouksen puheenjohtajana siihen saakka, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkovaltuusto päätti kutsua talousjohtaja Antti Viidan kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjäksi.
2§
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään kirkkojärjestyksen 8:5 §:ssä. 5 § 1 mom:n mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu kirkkoneuvoston puheenjohtaja koolle ja kokouksen avaa ja johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu.
Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5,2:ssa ”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”.
Edellä mainitun 5 §:n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi julistamista ja 4 mom. siirtämistä.
Voimassa olevan Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy
selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus
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kirkkovaltuuston päätökseksi. Edellä mainittu on toimitettava vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain
7:4,1:ssa, jossa sanotaan: ”seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuulutus liitteenä 1.
Kirkkovaltuuston päätös:.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston jäsenistä
poissa olivat Eeva Iivari ja Iris Silvennoinen. Varajäsenenä paikalle
kutsuttuna oli Esko Petäjä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALITSEMINEN, TARKASTUKSEN AJANKOHTA JA NÄHTÄVILLÄPIDON
TOTEAMINEN
Pöytäkirjan tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 §:ssä, jossa sanotaan 2
mom:ssa, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 1/2019
KIRKKOVALTUUSTO
23.1.2019 N:o sivu 4
_________________________________________________________________

Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 §:ssä sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 §:ssä,
jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset ja ilmoitus julki
seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä koskee niitä päätöksiä, joita ei
ole pidettävä salassa tai alistettava.
KJ 23:2,1 kuulutus nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mauno Hölsö ja Eeva Iivari.
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 25.1.-25.2.2019.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan
tarkastajiksi vuorossa olevat Mauno Hölsön ja Eeva Iivarin, hyväksyy
pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävillä pidon edellä esitetyllä tavalla,
ja päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miira Karhu ja Kaisa Jouppi.
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5§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa valittu kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa 2019.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi ajalle
2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi ajalle
2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Sirkku Rinnekarin.
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6§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa. Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa valittu kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa 2019.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi
ajalle 2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi
ajalle 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Mauno Hölsön.
--------Sirkku Rinnekari siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi 6§ käsittelyn jälkeen klo 18.
---------
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7§
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan, johon valitaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä. Suhteellisten vaalien vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaa kolme jäsentä ja kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikaudeksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaa kolme jäsentä ja kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikaudeksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi Heikki Ojalan, Ullamaija Tiitisen ja Esko Salosen. Heikki Ojalan varajäseneksi valittiin Miira Karhu, Ullamaija Tiitisen varajäsenksi valittiin Pasi Myllyniemi ja Esko Salosen varajäseneksi Kaisa
Jouppi.
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8§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Kirkkolain 10 luvun 2§ mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali
toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön
seurakunnan kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön
seurakunnan kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Juhani Leskelän.
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9§
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkolain 10 luvun 2§ mukaan
kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön
seurakunnan kirkkoneuvostoon kymmenen varsinaista jäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön
seurakunnan kirkkoneuvostoon kymmenen varsinaista jäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Hänninen Pentti, Iivari Eeva, Jouppi Kaisa, Kauppinen Eeva-Leena, Myllyniemi Pasi, Ojala Aila, Ojala Heikki, Pollari Väinö, Salonen Esko ja Tiitinen
Ullamaija.
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10 §
KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALINTA
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet varsinaisten jäsenten valinnan jälkeen. Varajäsenet valitaan kirkkoneuvoston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.

TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi
vuodeksi ajalle 2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkoneuvoston varajäseniksi
seuraavat henkilöt:
Varapuheenjohtaja Leskelä Juhani, varajäsen Korvola Juha
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Hänninen Pentti, varajäsen Saari Sami
Iivari Eeva, varajäsen Silvennoinen Iris
Jouppi Kaisa, varajäsen Hangassalo Satu
Kauppinen Eeva-Leena, varajäsen Karhu Miira
Myllyniemi Pasi, varajäsen Heinonen Esa-Matias
Ojala Aila, varajäsen Ala-Reini Marjo
Ojala Heikki, varajäsen Ojaluoma Veli-Matti
Pollari Väinö, varajäsen Jouppila Raimo
Salonen Esko, varajäsen Petäjä Esko
Tiitinen Ullamaija, varajäsen Vaismaa Marja

11 §
JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskus on pyytänyt Isonkyrön seurakuntaa valitsemaan edustajansa ja tälle varajäsenen keskuksen johtokuntaan vuosiksi 2019-2022.
Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskuksen palvelut ovat käyttäjille
maksuttomia. Kustannuksista vastaavat Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen jäsenseurakunnat, joihin myös Isonkyrön seurakunta kuuluu. Keskuksen tarkoituksena on selvittää parisuhteeseen, perheeseen ja
henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön seurakunnan edustajan ja tälle varajäsenen Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan ajalle 2019-2022.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön seurakunnan edustajan ja tälle varajäsenen Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan ajalle 2019-2022.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Isonkyrön seurakunnan edustajaksi Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Johanna Yliviitalan ja varajäseneksi Aila Ojalan.
12 §
JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA JUMALANPALVELUS-,
JULISTUS JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTAAN.
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Johtokunnan johtosäännön mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee johtokunnan
jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee jumalanpalvelus-, julistus ja musiikkityön johtokuntaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi
vuodeksi ajalle 2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee jumalanpalvelus-, julistus ja musiikkityön johtokuntaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi
vuodeksi ajalle 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita jumalanpalvelus-, julistus ja musiikkityön johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja Yliviitala Johanna, Arola Juha-Matti, Hannuksela Hanna,
Ikola Maria, Mäkelä Timo, Ojaluoma Veli-Matti, Pöytälaakso Tommi, Tirkkonen Maria, Uimonen Minna.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita jumalanpalvelus-, julistus ja musiikkityön johtokuntaan varajäseniksi seuraavat henkilöt:
1. Vaismaa Marja, 2. Petäjä Esko, 3. Romu Antti
Varajäsenet kutsutaan kokouksiin ilmoitetussa järjestyksessä.
13 §
JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA DIAKONIATYÖN
JOHTOKUNTAAN
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Johtokunnan johtosäännön mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee johtokunnan
jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 1/2019
KIRKKOVALTUUSTO
23.1.2019 N:o sivu 14
_________________________________________________________________

TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee diakoniatyön
johtokuntaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee diakoniatyön
johtokuntaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita diakoniatyön johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja Hangassalo Satu, Hänninen Pentti, Jouppi Mauno, Klankki
Juhani, Laukkanen Liisa, Myllyniemi Pasi, Nikula Marja, Rantala Eila, Vaismaa Marja.

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita diakoniatyön johtokuntaan varajäseniksi seuraavat henkilöt:
1. Uuttu Raija, 2. Engman-Satamo Helli, 3. Ojala Heikki
Varajäsenet kutsutaan kokouksiin ilmoitetussa järjestyksessä.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 1/2019
KIRKKOVALTUUSTO
23.1.2019 N:o sivu 15
_________________________________________________________________

14 §
JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA KASVATUS- JA OPETUSTYÖN
JOHTOKUNTAAN
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Johtokunnan johtosäännön mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee johtokunnan
jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee kasvatus ja
opetustyön johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä
kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle
2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee kasvatus ja
opetustyön johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä
kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle
2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kasvatus- ja opetustyön johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja Pakka Hanna-Mari, Hangassalo Juha, Klankki Juhani, Knaapi
Elina, Lepistö Eeva-Liisa, Nuuja Annika, Ojaluoma Veli-Matti, Rinnekari
Juha.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kasvatus- ja opetustyön johtokuntaan varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 1/2019
KIRKKOVALTUUSTO
23.1.2019 N:o sivu 16
_________________________________________________________________

1. Soini Anne, 2. Myllyniemi Pasi, 3. Arola Juha-Matti
Varajäsenet kutsutaan kokouksiin ilmoitetussa järjestyksessä.

15 §
JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA LÄHETYSTYÖN
JOHTOKUNTAAN
Kirkkoneuvosto 9.1.2019
Johtokunnan johtosäännön mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee johtokunnan
jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee lähetystyön
johtokuntaan yksitoista varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 23.1.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee lähetystyön
johtokuntaan yksitoista varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä kirkkovaltuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi ajalle 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita lähetystyön johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 1/2019
KIRKKOVALTUUSTO
23.1.2019 N:o sivu 17
_________________________________________________________________

Puheenjohtaja Heinonen Esa-Matias, Alanne Soili, Båtman Johanna, Haapala
Ilmo, Kauppinen Eeva-Leena, Keltto Tuula, Korvola Marja-Leena, Kujanpää
Mika, Mourujärvi Paula, Mäki Kari (Palhojainen), Pollari Väinö
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita lähetystyön johtokuntaan varajäseniksi seuraavat henkilöt:
1. Kleemola Hilkka, 2. Mäki-Reini Tapani 3. Romu-Assinen Ulpu
Varajäsenet kutsutaan kokouksiin ilmoitetussa järjestyksessä.
16§
MUUT ASIAT
Ei ollut.
17§
ILMOITUSASIAT
1) Talouskatsaus
Kirkkovaltuuston päätös:
Asia merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
18 §
ALOITTEET
Kirkkovaltuutettu Esko Salosen aloite kokousasiakirjojen toimittamisesta sähköisenä.
Kirkkovaltuuston päätös:
Asia päätettiin lähettää kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
19 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.
Luottamushenkilöille jaettiin seurakunnan luottamushenkilön kirja ja kirkkovaltuuston työjärjestys. Lisäksi tiedoksi annettiin luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

