SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, tiistaina 12. helmikuuta 2019 kello 18.00.

Kokouksen asialista:
21.
Kokouksen avaaminen
22.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
24.
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
25.
Kerimäen kappelineuvoston kolmen henkilökohtaisen varajäsenen vaali
26.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan kahden henkilökohtaisen varajäsenen
vaali
27.
Kappelineuvostojen kokoonpano – Punkaharjun kappelineuvoston vaali
28.
Ilmoitusasiat
29.
Valitusosoitus
30.
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 13.2. – 13.3.2019
Savonlinnassa 5. päivänä helmikuuta 2019

Juho Tiainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 2/2019

Tiistaina 12. helmikuuta 2019 kello 18.00 – 19.40
Seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17

21. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.

Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin Pinja Rahikaisen pitämällä alkuhartaudella, jonka jälkeen
puheenjohtaja Juho Tiainen avasi kokouksen.
Sen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden syyt ja kutsuttiin
varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 31valtuutettua tai valtuutetun
varajäsentä.

22. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla sekä Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla
viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 4. päivästä
helmikuuta 2019 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti 5. päivänä
helmikuuta 2019.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla
enemmän kuin 16 jäsentä (KL 7:4 §).
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

________/________

23. §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään
järjestykseen ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
lisättynä muut asiat 28. §
24. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjan-tarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa.
Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on
valittu vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Heikki Härkönen ja Irja Härmälä.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen
jälkeen tiistaina 12. päivänä helmikuuta 2019.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan
kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti
nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 13.2. – 13.3.2019.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Heikki Härkösen ja Irja Härmälän.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
4. päivänä helmikuuta 2019 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 13.2. – 13.3.2019.
Kirkkovaltuusto:
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Heikki Härkösen ja Irja
Härmälän.
2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkko-

________/________

herranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle 4. päivänä helmikuuta 2019 sekä
3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 13.2. – 13.3.2019.

25. §
KERIMÄEN KAPPELINEUVOSTON KOLMEN HENKILÖKOHTAISEN
VARAJÄSENEN VAALI
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 15.1.2019 Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvoston jäsenet toimikaudeksi 2019 – 2022.
Kolmen varsinaisen jäsenen henkilökohtaisilta varajäsen ehdokkailta ei tuohon
mennessä oltu saatu suostumusta tehtävään, joten kirkkovaltuusto siirsi yksimielisesti
heidän valintansa seuraavaan kokoukseen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen
kappelineuvoston varsinaisten jäsenten; Päivi Kujamäki, Iikka Muhonen ja Mika
Huoman, henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen
kappelineuvoston varsinaisten jäsenten; Päivi Kujamäki, Iikka Muhonen ja
Mika Huoman, henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvostoon henkilökohtaiset varajäsenet
Päivi Kujamäelle
Anu Pitkänen
Iikka Muhoselle
Sami Liukku
Mika Huomanille
Veijo Malinen
26. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN KAHDEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VAALI
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 15.1.2019 perheasiain neuvottelukunnan
johtokunnan puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä osalle varajäsenet.
Jäsenten Antti Vainio ja Marja Neittaanmäki henkilökohtaiset varajäsenet
siirrettiin yksimielisesti valittaviksi seuraavaan kokoukseen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenten Antti Vainio ja Marja Neittaanmäki
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

________/________

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenten Antti Vainio ja Marja Neittaanmäki
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan henkilökohtaiset varajäsenet
Antti Vainiolle
Päivi Molari
Marja Neittaanmäelle Maija Tuominen

27. §
KAPPELINEUVOSTOJEN KOKOONPANO
Kappelineuvostojen kokoonpanojen oikeellisuudesta on tullut tiedusteluja.
Todettiin, että Enonkosken kappelineuvostossa toteutuu mies- naiskiintiö, 40 – 60 %
jäsenissä on 3 miestä ja 4 naista.
Punkaharjun kappelineuvostossa sen sijaan mies- naiskiintiö ei toteudu.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen
Sari Vauhkonen ja kirkkovaltuuston valitsemat 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto palauttaa Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston
valinnan uudelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että
kirkkovaltuusto toimittaa kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän
henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 – 2022 ottaen
huomioon, että toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri sukupuolta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Punkaharjun kappeliseurakunnan
kappelineuvoston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 2019 – 2022.
Kosonen Anneli
varalla
Kosonen Lauri
Kupiainen Arvo
varalla
Silvennoinen Ari
Otranen Pauli
varalla
Ora Anne
Paajanen Jouko
varalla
Tynkkynen Maarit
Rautiainen Liisa
varalla
Kupiainen Päivi
Sairanen Lea
varalla
Räsänen Tapio
Suokas Keijo
varalla
Kuutti Risto
Tuunanen Aune
varalla
Turkulainen Anitta
28. §
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

________/________

29. §
ILMOITUSASIAT
13.4. kirkkovaltuuston seminaaripäivä
28.5. kirkkovaltuuston kokous

30. §
VALITUSOSOITUS
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella,
että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella,
että päätös on syntynyt laista poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka on lain vastainen.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

31. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40.

Puheenjohtaja

Juho Tiainen
Juho Tiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Seija Puustinen
Seija Puustinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 12. päivänä helmikuuta 2019

Heikki Härkönen
Heikki Härkönen

Irja Härmälä
Irja Härmälä

________/________

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
13.2. – 13.3.2019
Todistaa;
Savonlinnassa

. päivänä maaliskuuta 2019

Seija Puustinen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

