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Aika
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Läsnä

Pajukoski Teija
Niemikorpi Antero
Ahonen Raija
Hautala Vesa
Heiniemi Markku
Huuki-Anthopoulou Maija
Huuki Mauno
Kinnunen 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
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jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Huuki Erkki
Kauppila Tuula

kirkkoneuvoston pj
pöytäkirjanpitäjä

Teija Pajukoski
kirkkovaltuuston pj

Tuula Kauppila
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja tarkastettu:

Päivi Pihlajakangas

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Jarkko Ylikangas

Pöytäkirja on ollut nähtävillä KL 24 ja 25 lukujen sekä julkisuuslain 621/1999 mukaisesti
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KV § 1

Kokouksen avaus
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.

Päätös:

Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

KV § 2

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 22.1.2016. Kutsu asialuetteloineen on
ollut seurakuntalaisten nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.1. –
9.2.2016

Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV § 3

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Esityslista päätösesityksineen hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KV § 4

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 Riina Nurmimäki ja Raimo Ranta-Nilkku.
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 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 11.2. – 9.3.2016. Ilmoitus nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle samaksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen ja valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Päivi
Pihlajakankaan ja Jarkko Ylikankaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KV § 5

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen
KN 9.2.2016 § 5
Kirkolliskokousedustajien vaali 1.5.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle toimitetaan
vuoden 2016 helmikuun toisena tiistaina. Pappis- ja maallikkoedustajat valitaan
erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.
Oulun
hiippakunnasta
kirkolliskokoukseen
maallikkoedustajaa ja neljä (4) pappisedustajaa.

valitaan

kahdeksan

(8)

Kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien
vaalissa
äänioikeutettuja
ovat
kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Kirkon vaalijärjestyksen § 80 mukaan
äänioikeutetun ollessa estynyt saapumaan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun
äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on
merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.
Kannuksen seurakunnassa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimitetaan
9.2.2016 pidettävässä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kokouskutsun mukana
lähetetään ehdokaslistojen yhdistelmä, valkoinen lista. Vaalissa käytetään valkoisia
äänestyslippuja.
Oheismateriaalina on kirkkoherran saatekirje.
Esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien
vaalin annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaalin toimittamisesta laaditaan erillinen
pöytäkirja, joka liitetään tähän pöytäkirjaan.
Päätös:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 6

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen
KN 9.2.2016 § 6
Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali 1.5.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle
toimitetaan vuoden 2016 helmikuun toisena tiistaina. Pappis- ja maallikkojäsenet
valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.
Hiippakuntavaltuustoon valitaan neljätoista (14) maallikkojäsentä ja seitsemän
(7) pappisjäsentä. Oulun hiippakunnassa yhden maallikkojäsenen valitsee
saamelaiskäräjät. Siten 13 jäsentä jää seurakuntien valittavaksi.
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa äänioikeutettuja ovat
kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Kirkon vaalijärjestyksen § 80 mukaan
äänioikeutetun ollessa estynyt saapumaan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun
äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on
merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.
Kannuksen seurakunnassa hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaali
toimitetaan 9.2.2016 pidettävässä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kokouskutsun
mukana lähetetään ehdokaslistojen yhdistelmä, vihreä lista. Vaalissa käytetään
vihreitä äänestyslippuja.
Oheismateriaalina on kirkkoherran saatekirje.
Esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten
vaalin vaalista annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaalin toimittamisesta laaditaan
erillinen pöytäkirja, joka liitetään tähän pöytäkirjaan.
Päätös:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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KV § 7

Maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus tuulivoimapuistoksi/wpd Finland Oy
Kirkkovaltuuston jäsenille, jotka eivät ole kirkkoneuvoston jäseniä tai ovat olleet
poissa aiemmasta asian käsittelystä, toimitetaan kokouskutsun oheismateriaalina
3.12.2015 saapunut sopimusluonnos ja voimassa oleva sopimus.
Kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta (KL 14:4).

TJ 21.9.2015 § 28
Wpd Finland Oy:ltä on tullut sopimusluonnos, joka korvaisi seurakunnan nykyisen
voimassaolevan sopimuksen sekä kutsu hanketta ja sopimusta koskevaan
maanomistajatilaisuuteen 23.9.2015 klo 17 Kannuksen kaupungintalolle.
Kirkkolain mukaan (KL 14:4) seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista
koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on
yli 10 vuotta. Jos seurakunnan viranomainen sittemmin muuttaa päätöstä, jonka
alistusviranomainen on vahvistanut tai ratkaissut, muutosta koskeva päätös on
alistettava (KL 24:1).
Talouspäällikkö on toimittanut tuomiokapitulin lakimiesassessorille wpd Finland
Oy:n sopimusluonnoksen. Sopimusluonnos on toimitettu taloudellisen jaoston
jäsenille sähköpostitse.
Esitys:
Kirkkoherra ja talouspäällikkö
Taloudellinen jaosto keskustelee sopimusluonnoksesta ja päättää
jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Taloudellinen jaosto päättää käyttää asiantuntijana maanomistajien
arviointikeskusta sopimuksen muutoksessa.
KN 3.12.2015 § 81
Taloudellisen jaoston jäsenille on toimitettu uusin sopimusluonnos sähköpostitse,
jonka jälkeen viranhaltijat ovat neuvotelleen muutamista sopimusluonnoksen
kohdista Maanomistajien arviointikeskuksen antaman asiantuntijalausunnon pohjalta
sekä voimassaolevaan sopimukseen nojaten.
Sopimusluonnosta käsitellään kokouksessa.
Esitys:
Kirkkoherra ja talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksesta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli tuulivoimasopimusluonnoksesta. Maija
Huuki-Anthopoulou esitti, että kirkkoneuvosto kokoontuu uudelleen tämän asian
käsittelyä varten (JAA) ja esitystä kannatti Markku Heiniemi. Anne Särkioja esitti,
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuulivoimasopimuksen hyväksymistä
(EI) ja esitystä kannatti Raija Ahonen. Puheenjohtaja totesi, että on annettu kaksi
kannatettua ehdotusta ja on äänestettävä. Äänestys toimitettiin
kädennostoäänestyksellä. JAA -esitys sai 7 ääntä, EI -esitys sai 2 ääntä sekä 1
äänesti tyhjää.
Kirkkoneuvoston kokous pidetään pappilassa 10.12.2015 klo 17.
KN § 10.12.2015 § 89
Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu 3.12.2015 saapunut sopimusluonnos ja
voimassa oleva sopimus.
Esitys:
Kirkkoherra ja talouspäällikkö
Kirkkoneuvosto päättää maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksesta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle 3.12.2015
saapuneen maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen tuulivoimapuistoksi
hyväksymistä.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösesityksen. Pirjo Ypyä esitti
sopimusluonnoksen hylkäämistä.
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KV § 8

Muut valtuutettujen esille ottamat asiat
Muita asioita ei ollut.

KV § 9

Tiedoksi saatettavat asiat
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa Sakastissa (palvelu Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöille ja toimijoille), nettiosoitteessa
http://sakasti.evl.fi
 talouspäällikkö kertoi seurakuntatalon vesivahingosta

KV § 10

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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