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Kokoustiedot
Kokousaika

Tiistai 3.5.2022 klo 17

Kokouspaikka

Pappilan kerhotila, Pappilantie 11 D 2, 97700 Ranua

Osallistujat
Jäsenet

Jäsen
Illikainen Sirkka
Ilvesluoto Suvi
Jaakola Anitta
Karjalainen Sulo
Mikkola Anni
Palovaara Kullervo
Peura-Salmela Tuula
Ruonala Eija
Salmela Terhi
Sarajärvi Hilkka
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani
Tarujärvi Viola
Waaraniemi Marjo-Riitta
Österberg Eero

Läsnä/poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
poissa

Muut

Kallioranta Pentti, KN pj
Hannula Kati, sihteeri

läsnä
läsnä

Allekirjoitukset

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

SIRKKA ILLIKAINEN
Sirkka Illikainen
pöytäkirjantarkastaja

VIOLA TARUJÄRVI
Viola Tarujärvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Ranuan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Kati Hannula talouspäällikkö

Asiat
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4
5
6
7
8
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10
11
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13

Varajäsen
Sääskilahti Toivo
Pelkonen Veera
Kuha Rauno
Kela Pirkko

Läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus
Kokouksen päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ääntenlaskijoiden valinta
Työjärjestys
Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen
Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 tileistä
Seurakuntavaalien 2022 vaalilautakunnan asettaminen
Vaaliluetteloa ja seurakuntavaaleja 2022 koskevien kuulutusten
julkaiseminen lehdessä
Seurakuntavaalien 2018 äänestyspaikat
Timo Raivion vapauttaminen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen valitseminen kirkkoneuvostoon
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
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Muutoksenhakuohje
Kokouksen päättäminen

Laulettiin virsi 378:1,6. Kirkkoherra luki 1. Piet. 5:1-4 ja piti alkurukouksen.
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04.
2
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5)
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2. mom.).
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen asialuettelon, on
asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 26.4.2022 ja pidetään nähtävillä 3.5.2022
saakka. Kokouskuulutus ja kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty sähköpostitse kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 26.4.2022.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
3
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4).
Esitys: Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien esteet sekä
varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
4
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Illikainen ja Viola Tarujärvi.
5
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Sirkka Illikainen ja Viola Tarujärvi.
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6
Työjärjestys
Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
7
Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen
KN 2/2022 26 §: Tilinpäätöksen sisällöstä on säännökset Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:ssä ja
9 §:ssä. Tilinpäätös tulee laatia maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön
4 luvun 16 §:n mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus
seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa.
Seurakunnan taloussäännön 22 §:n mukaan tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Kirkkohallituksen 7.10.2021 laatimia uusia tilinpäätösohjeiden muutoksia on huomioitu tilinpäätöksessä. Entinen tasekirja on nimetty uusien tilinpäätösohjeiden mukaan tilinpäätökseksi ja se sisältää:
- toimintakertomuksen
- tilinpäätöslaskelmat
- tilinpäätöksen liitetiedot
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän
- luettelot ja selvitykset
Tilinpäätös, jonka sivut on numeroitu, säilytetään pysyvästi, muttei sitä tarvitse uuden tilinpäätösohjeen mukaan sitoa. Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja säilytetään säädetyn ajan. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätös on liitteenä KN liite
8 (KV liite 1).
Esitys (khra, talousp.): Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2021 KN liitteen 8 mukaisesti sekä päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen. Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
52.460 euroa kirjataan taseen tilikauden ylijäämä / alijäämä -tilille.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
8
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2021 tileistä
KN 4/2022 52 § Seurakunnan tilintarkastaja JHTT, HTM Rauno Lohi on tarkastanut 22.3.2022
vuoden 2021 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä
laajuudessa. Kirkkovaltuustolle tilintarkastaja antoi kirkkojärjestyksessä ja taloussäännössä tarkoitetun tilintarkastajien kertomuksen.
Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan kirkkoneuvostolle sekä tilivelvollisille viranhaltijoille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1. –
31.12.2021. Tilintarkastuskertomus on liitteenä liite 14 (KV liite 2).
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 2021.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
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9
Seurakuntavaalien 2022 vaalilautakunnan asettaminen
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. (KL 23:19) Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia.
Uuden kirkkolain mukaisesti, mikäli kirkkoherra on valittu vaalilautakuntaan, hän ei ole siinä virkansa puolesta, ja häntä koskevat samat esteellisyyssäännöt kuin muitakin vaalilautakunnan
jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäsenten lukumäärää arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon kokemukset aikaisempien vaalien toimittamisesta. Useimmin on perusteltua valita enemmän jäseniä kuin edellytetty minimimäärä. On huomattava, että kotiäänestyksessä vaalitoimitsijana on oltava joko vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Lisäksi esimerkiksi ennakkoäänien laskemista varten voi olla
käytännössä tarpeen valita useampia varajäseniä kuin, mitä varsinaisten jäsenten lukumäärä
on.
Ennakkoäänestystä varten puolestaan vaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat, joiden ei tarvitse
olla vaalilautakunnan jäseniä, vaan esimerkiksi kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa toimitettavaa ennakkoäänestystä toimittamaan määrätään viraston tai toimiston työntekijöitä. Kuitenkin jos ennakkoäänestyspaikkoja on muuallakin kuin kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa, on erityisesti näissä paikoissa mahdollista hyödyntää myös vaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1)
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan
kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. KL
23:19,4.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto asettaa vuoden
2022 seurakuntavaaleja varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä, nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan sekä määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen. Vaalilautakunnan asettamisessa on otettava huomioon esteellisyyssäännökset.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Vuoden 2022 vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä kuusi varajäsentä kutsumisjärjestyksessä seuraavasti:
Puheenjohtaja:

Jaakola Anitta

Varsinaiset jäsenet: Ilvesluoto Meri
Palovaara Kullervo
Ruonala Eija
Sarajärvi Vesa

Varajäsenet: 1. Luokkanen Pasi
2. Kouva Jaakko
3. Kuha Auli
4. Toljamo Reijo
5. Höyhtyä Sanna-Leena
6. Viitala Eino

10
Vaaliluetteloa ja seurakuntavaaleja 2022 koskevien kuulutusten julkaiseminen lehdessä
KJ 23:2, 2. mom. säädetään: “Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen
sen aihe ja pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan.
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Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.”
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kaikki Kirkon vaalijärjestyksessä
lehdessä julkaistavaksi määrätyt kuulutukset ja ilmoitukset, jotka koskevat vuoden 2022 seurakuntavaaleja, julkaistaan Posion ja Ranuan pitäjälehdessä Kuriirissa. Kuriirissa julkaistaan myös
kuulutus vaaliluettelon nähtävillä olosta. Vaalilautakuntaa kehotetaan julkaisemaan ehdokaslistojen yhdistelmä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
11
Seurakuntavaalien 2022 äänestyspaikat
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on Ranuan kirkko. Ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilautakunta.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
12
Timo Raivion vapauttaminen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä uuden
varajäsenen valitseminen kirkkoneuvostoon
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä. (KL 23:3, 2 mom.)
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 23:4, 1 mom.)
KL 23:6,1: Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun
luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö
on.
Timo Raivio on aloittanut 18.4.2022 oppisopimuksen seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnosta Raudaskylän Kristillisellä Opistolla Ranuan seurakunnan toimiessa työnantajana
kirkkoneuvoston 1/2022 7 § päätöksellä. Oppisopimusaika kestää maksimissaan kaksi vuotta.
Timo Raivio on kirkkovaltuuston Yhteinen seurakuntamme -valtuustoryhmän kutsumisjärjestyksessä toinen varajäsen sekä kirkkoneuvostossa Toivo Sääskilahden henkilökohtainen varajäsen.
KL 23:8: Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toteaa Timo Raivion
luottamustoimien kirkkovaltuuston varajäsenenä sekä kirkkoneuvoston varajäsenenä
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lakanneen, koska Timo Raivio on KL 23:3, 2 mom. tarkoittamassa Ranuan seurakunnan palvelussuhteessa oppisopimusajan, jonka kesto on yli kuusi kuukautta.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Toivo
Sääskilahden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valinnassa on otettava huomioon, mitä KL 23:8 säädetään naisten ja miesten osuudesta kirkollisissa toimielimissä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin ja valittiin kirkkoneuvostoon Toivo Sääskilahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eino Paakki jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
13
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla.
Esitys: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.5. –
2.6.2022 ja ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 4.5. – 2.6.2022.
Päätös: Hyväksyttiin.
14
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 3 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen 3 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
15
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

