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PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIKOKOUKSESTA
HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN JA KIRKOLLISKOKOUKSEN
MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIT
Aika

tiistaina 11.2.2020 klo 18.00

Paikka

seurakuntakoti

Läsnä

Kauppila-Laine Mirja
Vainio-Mäntylä Elina
Aunela Leila
Heinonen Jukka
Lehtinen Riitta
Karru Ilkka
Luttinen Rauno
Peltonen Sirkka-Liisa
Saarinen Aila
Vainio Kari

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varajäsen (Tuire Kakon tilalla, joka on pappi)
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen

Komu Riitta
Nina Karvonen

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Impilä Riitta
Halminen Jenny
Huttela Helka
Mäkimattila Maria
Aaltonen Sari

äänestänyt ennakkoon
äänestänyt ennakkoon
äänestänyt ennakkoon
-

Poissa
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1§

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden.

3§

KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kirkkojärjestyksen (8 luku 5 §) mukaan valtuuston kokouksesta on jäsenille lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta
sekä siitä, missä kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ilmoitettava seurakunnan ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella. Kokouskutsu (esityslista)
on lähetetty valtuutetuille 24.1.2020 ja pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Läsnäolijat todetaan nimenhuudolla. Kokouskutsu nimiluetteloineen on pöytäkirjan liitteenä. Kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.2. – 13.3.2020 viraston aukioloaikoina ti-to klo 9-12. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Ehdotus:

Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Todettiin läsnäolijat. Paikalla oli 10 varsinaista jäsentä sekä Tuire Kakon tilalla varajäsen Riitta
Lehtinen. Todettiin, että kirkkovaltuuston jäsen Tuire Kakko on pappi, jonka vaalijärjestyksen
mainitun kohdan mukaan määräytyvä maallikkovarajäsen on Riitta Lehtinen. Hyväksyttiin
Riitta Lehtisen äänioikeus.

4§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston kokouksissa noudatetaan vuorojärjestystä pöytäkirjan tarkastajien valinnassa
siten, että valtuutetut ovat kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajina.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat aina tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tällä kertaa vuorossa
ovat Sari Aaltonen ja Leila Aunela.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Sari Aaltonen ja Leila Aunela.

Päätös:

Valittiin Leila Aunela ja Jukka Heinonen ja he tarkastavat pöytäkirjan kokouksen jälkeen.

5§

ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustossa esiteltäessä tulee
valtuutettujen käytössä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Asiat esitellään, ellei
valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6§

OHJEET VAALIEN TOIMITTAMISEEN
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit ovat määrätty
suoritettavaksi 11.2.2020. Yksittäisessä seurakunnassa vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston
maallikkojäsenten vaalikokouksessa. Molemmat vaalit toimitetaan samassa kokouksessa.
Kirkkovaltuutetuille lähetetään ehdokaslistat etukäteen ja vaali suoritetaan valtuuston
kokouksessa erillisillä vaalilipukkeilla (valkoinen ja vihreä).
Myös maallikot voivat äänestää ennakkoon.
Kirkon vaalijärjestyksen 80 §:n mukaan, jos maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa
äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa
vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että
siinä on hänen äänestyslippunsa. Äänestysliput on oltava perillä ennen varsinaisia
vaalikokouksia.
Tämä esityslistan mukana tulee ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto: ehdokaslistojen
yhdistelmä, äänestysliput ja vaalikuoret. Jos ei äänestä ennakkoon, on tuo edellä mainittu
aineisto syytä tuoda mukana.
Puheenjohtaja antaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaaleja koskevat seuraavat ohjeet:
-

Äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan.
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-

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa käytetään vihreää äänestyslippua ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa valkoista äänestyslippua.

-

Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan ehdokkaan numero.

-

Äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan.
HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIN TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julisti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin alkaneeksi ja näytti
läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.
Ennakkoäänenä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avattiin vaalisalaisuus säilyttäen,
äänestysliput leimattiin ja pantiin lukematta uurnaan.
Toimitettiin vaali, jossa äänestivät seuraavat äänioikeutetut:
Kauppila-Laine Mirja
Vainio-Mäntylä Elina
Aunela Leila
Heinonen Jukka
Lehtinen Riitta
Karru Ilkka
Luttinen Rauno
Peltonen Sirkka-Liisa
Saarinen Aila
Vainio Kari
Halminen Jenny
Huttela Helka
Impilä Riitta

äänestänyt ennakkoon
äänestänyt ennakkoon
äänestänyt ennakkoon

Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu 13 äänestyslippua (10 vaalitilaisuudessa annettua ääntä, 3 ennakkoääntä)
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin. Kirjekuori toimitetaan tuomiokapitulin
vaalilautakunnalle.
8§

KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIN TOIMITTAMINEN
Puheenjohtaja julistaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin alkaneeksi ja käyttää
läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.
Ennakkoäänenä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avattiin vaalisalaisuus säilyttäen,
äänestysliput leimattiin ja pantiin lukematta uurnaan.
Toimitettiin vaali, jossa äänestivät seuraavat äänioikeutetut:
Kauppila-Laine Mirja
Vainio-Mäntylä Elina
Aunela Leila
Heinonen Jukka
Lehtinen Riitta
Karru Ilkka
Luttinen Rauno
Peltonen Sirkka-Liisa
Saarinen Aila
Vainio Kari
Halminen Jenny
Huttela Helka
Impilä Riitta

äänestänyt ennakkoon
äänestänyt ennakkoon
äänestänyt ennakkoon

Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu 13 äänestyslippua (10 vaalitilaisuudessa annettua ääntä, 3 ennakkoääntä)
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin. Kirjekuori toimitetaan tuomiokapitulin
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9§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37

10 §

ILTAHARTAUS
Kirkkoherra piti iltahartauden.

11 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti.

Mirja Kauppila-Laine
puheenjohtaja

Nina Karvonen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Leila Aunela

Jukka Heinonen
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