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KIRKKOVALTUUSTO
Aika

maanantai 19.2.2018 klo 18:00

Paikka

Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 seurakuntasali

Läsnä

Salmela Heino
Hiltunen Annamari
Höyhtyä Sanna-Leena
Illikainen Kaisa
Jaakola Anitta
Karttunen Ulla
Löppönen Esko
Ruonala Eija
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani
Sääskilahti Toivo
Österberg Eero

puheenjohtaja

Muut

Nätti Pekka
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Impiö Paula
Kuha Auli
Niemelä Janne
Pernu Keijo
Ranua Veijo
Sarajärvi Hilkka

varapuheenjohtaja

Laulettiin virsi 54:1-2, kirkkoherra luki Psalmi 91:1-4, 11-12 ja piti alkurukouksen.
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.
2
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5, 1. mom.).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
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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 ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 9.2. – 19.12.2018
ja lähetetty jäsenille 9.2.2018.
Päätös: Hyväksyttiin.
3
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7:4).
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien
esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Hyväksyttiin.
4
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Annamari Hiltunen ja Sanna-Leena
Höyhtyä.
5
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Annamari Hiltunen ja Sanna-Leena Höyhtyä.
6
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestykseen lisätään seuraava kirkkovaltuuston kokousaika
§ 11, muutoin hyväksytään se esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
7
Keijo Pernun eroaminen kirkkoneuvostosta ja kirkkovaltuustosta
Keijo Pernu lähetti talouspäällikölle eroilmoituksen kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston jäsenyydestä sähköpostitse 22.11.2017. Eroilmoitus on (KN
1/2018 § 8 liite 2) liitteessä 1.
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Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä (KL 23:4,2 mom.).
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen
jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa (KL 23:7,1 mom.). Jos
seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston
jäsenten
vaaleilla
tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla 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 23:7,3 mom.).
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 (KL 23:8).
Keijo Pernu on kirkkovaltuuston Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslistan jäsen
sekä kirkkoneuvoston jäsen.
Kirkkovaltuuston varajäsenyydestä säädetään Kirkon vaalijärjestyksessä.
Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen
saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa
vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä (KVJ 2:50,2 mom.). Tämä on siis
tehty kirkkovaltuuston vaalin tulosta vahvistettaessa, joten eron myöntämisen
jälkeen kirkkovaltuuston Yhteinen seurakuntamme – valitsijayhdistyksen
varajäseniksi jäävät muut saman listan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän
saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron
Keijo Pernulle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kutsuu hänen tilalleen
kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi
Yhteinen seurakuntamme – valitsijayhdistyksen vertauslukujen mukaisessa
järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen Toivo Sääskilahden.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Keijo Pernulle
kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee kirkkoneuvostoon jäsenen hänen
tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ottaen huomioon, mitä KL 23:8
määrätään naisten ja miesten edustuksesta toimielimissä.
KN Päätös: Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se myöntää Keijo Pernulle
eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä. Kirkkoneuvostoon
esitetään Sanna Paunaa kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Pernun tilalle
ja Paunan henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään Henna-Riikka Soikkoa.
Kirkkovaltuustoon Yhteinen seurakuntamme listalta nousee Pernun tilalle
varsinaiseksi jäseneksi Toivo Sääskilahti.
Päätös: Hyväksyttiin.
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8
Oulun hiippakunnan piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaali
Oulun hiippakunnassa järjestetään piispan vaali piispa Samuel Salmen
jäädessä eläkkeelle 1.11.2018. Piispan vaalin ensimmäinen vaalipäivä on
15.8.2018 ja vaalissa ovat äänioikeutettuja kaikki hiippakunnan papit ja lehtorit
(563 henkeä) ja lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla.
Liitteessä 2 (KN1/2018 liite 4) on Oulun hiippakunnan tiedote piispan vaalista,
sen aikataulusta ja maallikkovalitsijoiden vaalista.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toteaa Ranuan seurakunnasta valittavien
maallikkovalitsijoiden määrän eli neljä valitsijaa, avaa keskustelun asiasta ja
pyytää tekemään keskustelun aikana esitykset valittavista henkilöistä.
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.
Maallikkovalitsijoiden vaali voidaan toteuttaa liitteen 2 mukaisesti joko
yksimielisenä vaalina, enemmistövaalina tai suhteellisena vaalina. Kirkkoherra
huolehtii, että seurakunnassa varmistetaan valittujen maallikkovalitsijoiden
vaalikelpoisuus.
Vaalitoimituksen jälkeen valittujen neljän maallikkovalitsijan yhteystiedot
kerätään Oulun tuomikapitulin lähettämälle maallikoiden yhteystietolomakkeelle
toimitettavaksi Oulun tuomikapituliin 28.2.2018 mennessä.
Päätös: Valittiin Oulun hiippakunnan piispan vaaliin Ranuan seurakunnan
maallikkovalitsijoiksi Höyhtyä Sanna-Leena, Jaakola Anitta, Ranua Veijo ja
Salmela Heino. Talouspäällikkö huolehtii valittujen maallikkovalitsijoiden
yhteystietolomakkeen lähettämisestä Oulun tuomiokapituliin.
9
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 21.2. – 21.3.2018 ja ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla 20.2. – 21.3.2018.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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10
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 3 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen
3 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
11
Kirkkovaltuuston seuraava kokous
Esitys (talousp.): Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään maanantaina
19.3.2018 klo 17.00 seurakuntatalon salissa.
Päätös: Hyväksyttiin.
12
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.
Laulettiin virsi 54:3-4.

HEINO SALMELA
Heino Salmela
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

ANNAMARI HILTUNEN
Annamari Hiltunen

SANNA-LEENA HÖYHTYÄ
Sanna-Leena Höyhtyä
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