SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, tiistaina 15. tammikuuta 2019 kello 18.00.
Kokouksen asialista:
1.
Kokouksen avaaminen
2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
5.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
6.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
7.
Vaalilautakunta suhteellisten vaalien toimittamista varten
8.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2019 - 2020
9.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2019 - 2020
10. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimikaudeksi
2019 - 2020
11. Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019 2020
12. Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi
2019 - 2022
13. Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019 2022
14. Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi
2019 – 2022
15. Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali
toimikaudeksi 2019 - 2022
16. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä
henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019 - 2020
17. Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen vaali sekä heidän
henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimikaudeksi 2019 - 2022
18. Ilmoitusasiat
19. Valitusosoitus
20. Kokouksen päättäminen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastossa,
Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 18.1. – 18.2.2019
Savonlinnassa 28. päivänä joulukuuta 2018

Sammeli Juntunen

________/________

kirkkoneuvoston puheenjohtaja

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 1/2019

Tiistaina 15. tammikuuta 2019 kello 18.00 – 19.37
Seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17

1. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Valtuutetuista iältään vanhin on Martti Konsti.
Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin kirkkoherra Sammeli Juntusen pitämällä alkuhartaudella,
jonka jälkeen iältään vanhin valtuutettu Martti Konsti puheenjohtajana avasi
kokouksen.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden syyt
ja kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 32 valtuutettua tai valtuutetun varajäsentä
33 valtuutetusta.

2. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sammeli Juntunen. 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 28. päivästä joulukuuta 2018 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkko-neuvoston
jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti 3. päivänä tammikuuta 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.

3. §
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.
4. §
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 Tapani Hannonen ja Minna Heiskanen.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 17. päivänä tammikuuta 2019.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen
tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa ajalla 18.01. – 18.2.2019
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Tapani Hannosen ja Minna
Heiskasen.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherran-viraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
28. päivänä joulukuuta 2018 sekä

________/________

3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 18.01. – 18.2.2019.
Kirkkovaltuusto:
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Tapani Hannosen ja Minna
Heiskasen.
2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherran-viraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
28. päivänä joulukuuta 2018 sekä
3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 18.01. – 18.2.2019.
5. §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa
valita keskuudestaan puheenjohtaja. Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista
yksimielisesti toisin päätä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2019 – 2020.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin toimikaudelle
2019 – 2020.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Juho Tiaisen
toimikaudelle 2019 – 2020.
6. §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KJ 8:2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä
kokouksessa valita keskuudestaan varapuheenjohtaja.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto yksimielisesti vaalista toisin päätä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle
2019 -2020.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkoneuvoston esitys:

________/________

Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle
2019 -2020.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy
johtamaan puhetta sen jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
Anna-Liisa Uimosen toimikaudelle 2019 – 2020.
Juho Tiainen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi ja piti valtuutetuille puheen,
jossa hän mm. toivoi, että uudet valtuutetut keskittyvät huonon sijasta hyvään, ovat
valmiita kehittymään ja osaavat kuunnella ja kokevat tulleensa kuulluiksi.
7. §
VAALILAUTAKUNTA SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 -7768016
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18. § mukaan: ”Ensimmäisessä kokouksessaan
valtuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos
lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä
suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”
Tasa-arvon toteutumisen kannalta yhden jäsenen on oltava toista sukupuolta.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan kolmen varsinaisen jäsenen
valinnan ja heidän varajäsentensä valinnan.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan kolmen
varsinaisen jäsenen valinnan ja heidän varajäsentensä valinnan.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan
varsinaisiksi jäseniksi ja heille varajäseniksi:
Keijo Pesonen
varalla
Kari Lappalainen
Heikki Härkönen
varalla
Sari Nyrhinen
Tuula Rasimus
varalla
Minna Heiskanen
8. §

________/________

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2,2-3 §:n mukaan kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Kirkkoneuvostoonkuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajajana kun kirkkoherra on estynyt tai esteellinen; sekä
muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan
annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään
kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja
vaihtuu.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi
2019 - 2020.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi
2019 - 2020.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
Poku Sihvosen toimikaudeksi 2019 – 2020.
9. §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2 kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Kirkkolain (KL 25:10a) mukaan kirkollisen toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri sukupuolta.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi
2019 - 2020.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi
toimikaudeksi 2019 – 2020:
Pirjo Jäntin, Sirkka Rautiaisen, Martti Konstin, Tapani Hannosen, Aune Tuunasen,
Irja Härmälän, Riitta Parttimaa-Redsvenin, Anne Käyhkön, Keijo Pesosen, Olli
Loikkasen ja Sari Nyrhisen.
10. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
toimikaudeksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Iikka Muhosen toimikaudeksi 2019 – 2020.
11. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että;
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2019 2020.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2019 - 2020.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten

________/________

henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2020:
Tuula Rasimus
(Pirjo Jäntille)
Aune Malinen
(Sirkka Rautiaiselle)
Jarmo Luostarinen
(Martti Konstille)
Antero Liimatainen
(Tapani Hannoselle)
Eija Suni
(Aune Tuunaselle)
Tiina Reijonen
(Irja Härmälälle)
Niina-Kaisa Tuorila
(Riitta Parttimaa-Redsven)
Marja Sisko Nousiainen (Anne Käyhkölle)
Mika Huoman
(Keijo Pesoselle)
Jari Rautiainen
(Olli Loikkaselle)
Pinja Rahikainen
(Sari Nyrhiselle)

12. §
ENONKOSKEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston
varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2022:
Touko Ahokas
varalla
Aki Muhonen
Minna Heiskanen
varalla
Eerika Pihlapuro
Helena Liukko
varalla
Mirja Teppo
Riitta Parttimaa-Redsven varalla
Ulla-Riitta Kautonen
Petri Reiman
varalla
Heikki Kylliäinen
Anu Turunen
varalla
Leena Partanen

13. §

________/________

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen kappeli-seurakunnan
kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston
varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin
toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2022.
Marja Sisko Nousiainen
Teija Litmanen
Anna-Liisa Uimonen
Päivi Kujamäki
Poku Sihvonen
Tapani Hannonen
Iikka Muhonen
Mika Huoman

varalla
Seija Kuutti
varalla
Riitta Malinen
varalla
Satu Jalvanti-Hannikainen
ei vielä varajäsentä
varalla
Vesa Sairanen
varalla
Yrjö Eeva
ei vielä varajäsentä
ei vielä varajäsentä

Koska kaikilta varajäsen ehdokkailta ei oltu kokoukseen mennessä saatu
suostumusta, kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että puuttuvat kolme
varajäsentä valitaan seuraavassa kokouksessa.

14. §
PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.

________/________

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston
varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 – 2022.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Punkaharjun kappeliseurakunnan
kappelineuvoston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 2019 – 2022.
Kosonen Anneli
varalla
Kosonen Lauri
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
Turkulainen Anitta
varalla
Silvennoinen Ari
Tuunanen Aune
varalla
Kupiainen Arvo

15. §
RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 – 7768016
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston
varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Rantasalmen kappeliseurakunnan kappeli-

________/________

neuvoston varsinaiset jäsenet ja heille
kaudeksi 2019 – 2022.
Irja Härmälä
varalla
Pia Julkunen
varalla
Jari Kemppainen
varalla
Kari Lappalainen
varalla
Jari Rautiainen
varalla
Tiina Reijonen
varalla
Saara Soudunsaari
varalla
Kauko Wilkman
varalla

henkilökohtaiset varajäsenet toimiMaire Huopalainen
Riitta Heiskanen
Juha Eronen
Ari Heiskanen
Panu Hynninen
Emma Reijonen
Merja Koivula-Laukka
Jori Juutilainen

16. §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN
JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA
VUOSIKSI 2019 – 2020
valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016
Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, johon kuuluu
neljä seurakunnan ja kaksi Savonlinnan kaupungin edustajaa sekä muiden sopimuskuntien edustaja.
Neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan alaan perehtyneistä henkilöistä puheenjohtajan ja
kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa
1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kolmen muun jäsenen vaalin sekä
3) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti
1)perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi Jaana Pajun
2) johtokunnan jäseniksi Antti Vainion, Marja Neittaanmäen ja Tuula Rasimuksen
3) johtokunnan puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Leena Paintolan
ja jäsen Tuula Rasimuksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Härkösen.
Kahden muun varajäsenen valinta siirrettiin yksimielisesti seuraavaan kokoukseen.

17. §

________/________

SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN
JÄSENEN VAALI SEKÄ HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikautensa ensimmäisen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi
muuta henkilöä, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla seurakunnan
viranhaltija. Puheenjohtaja toimii sairaalapastorin lähiesimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kahden (2) muun jäsenen vaalin
3) johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan vaalin
2) johtokunnan kahden (2) muun jäsenen vaalin
3) johtokunnan puheenjohtajan ja kahden jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen
vaalin
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti
1) sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi Sammeli Juntusen
2) johtokunnan jäseniksi Virpi Loikkasen ja Aune Malisen
3) johtokunnan puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jani
Lambergin ja Loikkasen varajäseneksi Kati Saramäen ja Malisen
varajäseneksi Sirkka Rautiaisen.
18. §
ILMOITUSASIAT
Sunnuntaina 20.1. on kirkkovaltuutettujen siunaaminen tehtäväänsä Tuomiokirkossa.
Valtuutetuille ja kunkin listan 3 ensimmäiselle varajäsenelle on perehdytyskoulutusta 29.1. ja 5.2. klo 17 – 20 seurakuntakeskuksella.
Seminaaripäivää on suunniteltu la 13.4.19.
Valtuutetuille jaettiin luottamushenkilön kirja ja muuta aineistoa, mm.
tämän vuoden talousarvio perehtymistä varten.
Samoin jaettiin tilastotietoja väestökehityksestä ja toiminnasta alueellamme.

19. §
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.

20. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37.

Puheenjohtajat

Pöytäkirjanpitäjä

Martti Konsti
Martti Konsti
1§-6§

Juho Tiainen
Juho Tiainen
7 § - 20 §

Seija Puustinen
Seija Puustinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 17. päivänä tammikuuta 2019

Tapani Hannonen
Tapani Hannonen

Minna Heiskanen
Minna Heiskanen

________/________

