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Kirkkovaltuuston kokous
Aika

Torstai 22.2.2018 klo 19.27–20.45

Paikka

Rippikoulusali/Seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus

Läsnä

Pajukoski Teija
Niemikorpi Antero
Ahonen Raija
Heiniemi Markku
Huuki-Anthopoulou Maija
Huuki Mauno
Kukkohovi Sari
Koskela Veli-Pekka
Liedes Taisto
Lyly Raija
Niemonen Aila
Nurmimäki Riina
Pihlajakangas Päivi
Ranta-Nilkku Raimo
Särkioja Anne
Ylikangas Jarkko
Yli-Korpela Timo
Ypyä Pirjo

jäsen, puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tullila Seija
Yli-Korpela Aino

varajäsen
varajäsen

Huuki Erkki
Jaana Hanhineva

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Jaana Hanhineva
pöytäkirjanpitäjä

Taisto Liedes

Riina Nurmimäki

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuusto § 9
Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 54 ja kirkkoherra piti alkuhartauden, minkä jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.
KJ 8 Luku 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.
--------------------------------------Kirkkovaltuusto § 10
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kokous on päätösvaltainen kirkkolain 7:4 §:n mukaan silloin, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuutetuille on lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kutsu asialuetteloineen on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Tämä kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 13.2.2018 Kutsu asialuetteloineen on
ollut seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.2. –
22.2.2018.
Esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----------------------------------------Kirkkovaltuusto § 11
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 12
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi myös erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Mauno Huuki ja Maija Huuki-Anthopoulou.
Kirkkolain 25 luvun 3§:n 1 momentin ja julkisuuslain 621/1999 mukaan kirkkovaltuuston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla
päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkojärjestyksen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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23 luvun 2§:n 1 momentin nojalla päätökset tai ilmoitus siitä on pantava julki seurakunnan ilmoitustaululla vähintään 7 päivän ajaksi.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina. Päätetään, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkkoherranvirastossa nähtävillä 23.2.2018 – 24.3.2018. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Liedeksen ja Riina
Nurmimäen.
--------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 13
Kirkkoneuvosto § 18
Talouspäällikkö Jaana Hanhinevan koeaika
Kannuksen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 22.1.2018 talouspäälliköksi Arttu Väärälän, jonka varahenkilöksi valittiin Jaana Hanhineva. Väärälä
ei ottanut virkaa vastaan, jolloin valituksi tuli Hanhineva, joka on ilmoittanut ottavansa viran hoitaakseen 24.2.2018 alkaen.
Jaana Hanhineva on hoitanut virkaa määräaikaisesti 24.8.2017 lähtien. Puolen vuoden määräaikaisuus päättyy 23.2.2018.
Kirkkoneuvosto on päättänyt talouspäällikön viran täyttämisessä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa. Jaana Hanhineva on tehnyt anomuksen, että hänen ei tarvitsisi noudattaa koeaikaa 24.2. alkavassa palvelussuhteessaan, koska hän on hoitanut samaa virkaa määräaikaisesti puoli vuotta, joka on myös koeajan pituus. Työtehtävät säilyvät entisellään eikä palvelussuhteiden väliin tule katkoa. Hanhineva on valittu 22.1. varahenkilöksi talouspäällikön virkaan, joten hänet on todettu siihen soveltuvaksi.
Anomus on oheismateriaalina.
Esitys:

Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Jaana Hanhinevan koeajan poistamiseen liittyvän anomuksen.
----------------------------------------Jaana Hanhineva poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Teija Pajukoski toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta.
----------------------------------------Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Jaana Hanhinevan kuuden (6) kuukauden koeaika pidetään voimassa, koska määräaikaisessa työsuhteessa ei ole ollut koeaikaa ja koska
työhakemuksessa on koeaika ilmoitettu.
-------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 13
Päätös:
Kirkkoneuvoston päätösesitys hyväksyttiin.
---------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 14
Kirkkoneuvosto § 20
Diakoniatyön johtokunnan jäsenen valinta Jaana Hanhinevan tilalle
Luottamushenkilö on seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan tai kirkon
keskushallinnon toimielimeen tai muuhun luottamustoimeen valittu henkilö. Viranhaltija tai työntekijä, joka on tehtävänsä perusteella toimielimen jäsenenä, ei ole
luottamushenkilö. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. (KL 23: 1, 4 §)
Jos esim. seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. (KL 23:7
§).
Jaana Hanhineva on valittu diakoniatyön johtokunnan jäseneksi vuosille 2017–2018.
Hän on hoitanut seurakunnan talouspäällikön virkaa määräaikaisesti 24.8.–
23.2.2018 ja toistaiseksi 24.2.2018 lähtien, jolloin hän ei voi enää hoitaa luottamustointaan. Kysymyksessä on edellä mainittu ”muu” luottamustoimi, joten siihen on
valittava uusi luottamushenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2018.
Esitys:

Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Jaana Hanhinevan
luottamustoimen Kannuksen seurakunnassa lakanneeksi ja että kirkkovaltuusto valitsee jäsenen diakoniatyön johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2018.
---------------------------------------------Jaana Hanhineva poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Teija Pajukoski toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta.
--------------------------------------------Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
--------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 14
Päätös:

Maija Huuki-Anthopouloun esityksestä Terho Pajukoski päätettiin valita diakoniatyön johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2018.
-----------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 15
Kirkkoneuvosto § 21
Piispan vaalin maallikkovalitsijat
Oulun hiippakunnassa toimitetaan tänä vuonna piispan vaali piispa Samuel Salmen
ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle 1.11.2018 alkaen. Ensimmäinen vaalipäivä on 15.8.2018
ja mahdollinen toinen vaalipäivä 3.9.2018, jollei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisessä
vaalissa yli puolia annetuista äänistä.

Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja lehtorit, joita Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Vuoden 2018 piispan vaalissa äänioikeutettuja on yhteensä 1126.
Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, kirkkohallitukseen valittu
maallikkojäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Kirkkovaltuustot ja
seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostot valitsevat loput 537 äänioikeutettua.
Maallikkovalitsijoiden määrä on laskettu siten, että jokaiselle seurakunnalle (60) on
annettu ensin yksi ja loput on jaettu suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18 vuoden
iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet valitsevat seurakunnan maallikkovalitsijat
kirkkovaltuuston kokouksessa. Estyneen jäsenen tilalle kutsutaan kokoukseen varajäsen normaalisti. Pykälän aikana puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Puheenjohtaja toteaa seurakunnasta valittavien maallikkovalitsijoiden määrän, avaa keskustelun asiasta ja pyytää tekemään keskustelun aikana esitykset valittavista henkilöistä. Kirkkoherra huolehtii, että seurakunnassa varmistetaan valittujen
maallikkovalitsijoiden vaalikelpoisuus.
Kannuksen seurakunnalla on oikeus asettaa 6 maallikkovalitsijaa piispan vaaliin.
Valinta ja ilmoitus valituista tuomiokapitulille tulee tehdä 28.2.2018 mennessä.
Tarkempi ohjeistus löytyy Oulun hiippakunnan vaali-infosta, joka on esityslistan
oheismateriaalina.
Esitys:

Kirkkoherra
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 6 maallikkovalitsijaa Oulun hiippakunnan piispan vaaliin.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Kirkkovaltuusto § 15
Esitys:

Maallikkovalitsijoiksi esitettiin Markku Heiniemeä, Maija Huuki-Anthopoulouta,
Sari Kukkohovia, Antero Niemikorpea, Päivi Pihlajakangasta ja Osmo Tokolaa.

Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esitykset maallikkovalitsijoista yksimielisesti.
------------------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto § 16
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
----------------------------------------Kirkkovaltuusto §17
Tiedoksi saatettavat asiat
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2019
Tilannekatsaus kappalaisen viransijaisuuden hakuprosessista
Vuoden 2017 alustava tilinpäätösennuste
Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2018
Seurakunnan kiinteistöjen hoito 5.3.–31.5.2018
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokoontuminen, 23.4.2018 klo 18 seurakuntakeskuksessa.
------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 18
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.45. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
--------------------------------------------
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