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KIRKKOVALTUUSTO
Aika

maanantai 21.1.2019 klo 18

Paikka

Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 sali

Läsnä

Illikainen Sirkka
Ilvesluoto Suvi
Jaakola Anitta
Karjalainen Sulo
Mikkola Anni
Peura-Salmela Tuula
Raivio Timo
Ruonala Eija
Salmela Terhi
Sarajärvi Hilkka
Sarajärvi Jonna
Sääskilahti Toivo
Waaraniemi Marjo-Riitta
Österberg Eero

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

Poissa

Palovaara Kullervo
Savolainen Juhani
Tarujärvi Viola

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Laulettiin virsi 340, kirkkoherra Pentti Kallioranta luki Tit. 1:1-4 ja johti
alkurukouksen. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Pentti Kallioranta kutsui
valtuuston iältään vanhimman jäsenen avaamaan kokouksen.
1
Kokouksen avaus
Valtuuston iältään vanhin jäsen Toivo Sääskilahti avasi kokouksen klo 18.13.
2
Kokouksen laillisuus
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. (KJ 8:5, 1. mom.).
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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.)
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen
asialuettelon, on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 11.1. –
21.1.2019 ja lähetetty jäsenille 11.1.2019.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
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: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
4
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Illikainen ja Terhi Salmela.
5
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Sirkka Illikainen ja Terhi Salmela.
6
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
7
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuosille 2019 – 2020
Kirkkojärjestyksen 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pöytäkirjantarkastus SI / TS
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Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsemista vuosille 2019 - 2020.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Valittiin yksimielisesti
kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pöytäkirjamerkintä: Kirkkovaltuuston uusi
puheenjohtajaksi § 7 käsittelyn jälkeen.

ilman

äänestystä

Jaakola Anitta
Österberg Eero

puheenjohtaja

Anitta

Jaakola

siirtyi

8
Kirkkoneuvoston valitseminen toimikaudeksi 2019 – 2020
Kirkkolain 10:2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Ranuan
seurakunnan
kirkkoneuvoston
ohjesäännön
mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
yhdeksän jäsentä.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että
ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Sen jälkeen valitaan eri vaalilla varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkolain 23:8 mukaan, jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisissa
toimielimissä 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 se valitsee
kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan ja yhdeksän jäsentä. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että valtuusto valitsee neuvoston varapuheenjohtajalle ja
muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat tehdään
kirkkoneuvoston toimikaudeksi vuosille 2019 – 2020. Valinnoissa on otettava
huomioon, mitä KL 23:8 säädetään naisten ja miesten osuudesta kirkollisissa
toimielimissä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi esitettiin Eija Ruonalaa ja Hilkka
Sarajärveä. Esitysten jälkeen suoritettiin suljettu lippuäänestys Eija Ruonalan
ja Hilkka Sarajärven välillä ja päädyttiin tasatulokseen 7 – 7. Äänestystuloksen
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mentyä tasan, suoritettiin arvonta Sarajärven ja Ruonalan välillä ja arpa
ratkaisi puheenjohtajaksi Hilkka Sarajärven.
Kirkkovaltuuston päätös: Valittiin tasatulokseen johtaneen lippuäänestyksen
jälkeen arvalla kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä valittiin
kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
yksimielisesti ilman äänestystä. Kirkkoneuvosto vuosille 2019 – 2020 on
seuraava;
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Sarajärvi Hilkka

Kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen
Illikainen Sirkka
Karjalainen Sulo
Kuha Rauno
Peura-Salmela Tuula
Ruonala Eija
Salmela Terhi
Sarajärvi Hilkka
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani
Sääskilahti Toivo

Varajäsen
Mikkola Anni
Ilvesluoto Suvi
Ranua Veijo
Palovaara Kullervo
Lammassaari Maarit
Hiltunen Annamari
Waaraniemi Marjo-Riitta
Pauna Sanna
Huovinen Risto
Niemelä Janne

9
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen vuosille 2019 – 2022
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 § mukaan ensimmäisessä kokouksessaan
kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme
varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa
keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Valittiin vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet ja
varajäsenet yksimielisesti ilman äänestystä seuraavasti;
Varsinainen jäsen
Karjalainen Sulo
Palovaara Kullervo
Sarajärvi Jonna

Varajäsen
Kela Pirkko
Raivio Timo
Salmela Terhi
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10
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 23.1. – 22.2.2019 ja ilmoitus nähtävänä olosta
pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 22.1. – 22.2.2019.
Päätös: Hyväksyttiin.
11
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 1 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen
liitteen 1 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
12
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.
Kokouksen jälkeen kirkkoherra piti perehdytyksen paikalla olleille
kirkkovaltuuston jäsenille ja varajäsenille sekä kertoi talouspäällikön kanssa
mm.
kokouskäytännöistä.
Kokoukseen
osallistuneiden
lisäksi
perehdytystilaisuudessa olivat läsnä varajäsenet Pirkko Kela ja Rauno Kuha.

TOIVO SÄÄSKILAHTI
Toivo Sääskilahti
puheenjohtaja § 1 – 7

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
puheenjohtaja § 8 - 12

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

SIRKKA ILLIKAINEN
Sirkka Illikainen
pöytäkirjantarkastaja

TERHI SALMELA
Terhi Salmela
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastus SI / TS

