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Läsnä, jäsenet

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

puheenjohtaja

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Karjalainen Sulo
Palovaara Kullervo

varapuheenjohtaja

Ennen kokouksen avaamista kirkkoherra johti alkurukouksen ja laulettiin virsi 254.
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.
2
Kokouksen laillisuus
Kirkon vaalijärjestyksen (KVJ 79 §) mukaan
maallikkoedustajien
ja
hiippakuntavaltuuston
vaalikokouksen kutsuu koolle kirkkoherra.

kirkolliskokouksen
maallikkojäsenten

Kirkkoherran antama kuulutus, joka sisältää kokouksen asialuettelon, on ollut
nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 27.1.2020 – 11.2.2020 ja postitettu
jäsenille 27.1.2020.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
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3
Kokouksen päätösvaltaisuus
Todetaan vaalikokous päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
4
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Illikainen ja Suvi Ilvesluoto.
5
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Sirkka Illikainen ja Suvi Ilvesluoto.
6
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
7
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
Kirkolliskokousedustajien vaali 1.5.2020 alkavalle nelivuotiskaudelle
toimitetaan tiistaina helmikuun 11. päivänä 2020. Pappis- ja
maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisella ja salaisilla
vaaleilla. Vaali toimitetaan erivärisin vaalilipuin (maallikkovaalissa valkoinen).
Kirkkohallitus on ilmoittanut, että Oulun hiippakunnasta valitaan
kirkolliskokoukseen toimikaudeksi 1.5.2020 alkavalle nelivuotiskaudelle
kahdeksan (8) maallikkoedustajaa ja viisi (5) pappisedustajaa.
Saamelaiskäräjät valitsee yhden saamelaisten edustajan, mikä aiheuttaa sen,
että Saamelaiskäräjien jäsenellä ei ole äänioikeutta pappis- eikä
maallikkoedustajien vaalissa.
Ranuan
seurakunnassa
maallikkoedustajien
vaalin
toimittavat
kirkkovaltuuston jäsenet tiistaina 11.2.2020 klo 18.00 seurakunnan
kirkkovaltuustossa.
Maallikkoedustajien vaalissa ovat äänivaltaisia kirkkovaltuustojen
maallikkojäsenet. Vaalissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon. Kukin
äänivaltainen saa äänestää yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.
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Ranuan seurakunta

Pöytäkirja KV1/2020 nettiversio

3

Vaalia koskevat säännökset ovat Kirkon vaalijärjestyksessä (KVJ 4:69 – 86).
Vaalitoimituksesta laaditaan erillinen pöytäkirja, joka tarkastetaan heti
vaalikokouksen jälkeen.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin 11.2.2020 klo 18.00 Kirkon
vaalijärjestyksen 4. luvun säädösten mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
8
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
Oulun hiippakunnasta valitaan KL 17b:2 mukaan hiippakuntavaltuustoon
1.5.2020 alkavalle nelivuotiskaudelle neljätoista (14) maallikkojäsentä ja
seitsemän (7) pappisjäsentä, jotka valitaan samalla tavalla kuin
kirkolliskokousedustajat, mutta eri vaalilla.
Vaali toimitetaan kirkolliskokousedustajien vaalin yhteydessä erivärisin
vaalilipuin (maallikkovaalissa vihreä). Oulun hiippakunnassa yhden
maallikkojäsenen valitsee Saamelaiskäräjät, joten seurakuntien valittavaksi
jää 13 jäsentä. Sekä pappis- että maallikkojäsenet valitaan erikseen
suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.
Ranuan seurakunnassa maallikkojäsenten vaalin suorittavat kirkkovaltuuston
jäsenet tiistaina 11.2.2020 klo 18.00 seurakunnan kirkkovaltuustossa.
Maallikkojäsenten
vaalissa
ovat
äänivaltaisia
kirkkovaltuustojen
maallikkojäsenet. Vaalissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon. Kukin
äänivaltainen saa äänestää yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.
Vaalia koskevat säännökset ovat Kirkon vaalijärjestyksessä (KVJ 4:69 – 86).
Vaalitoimituksesta laaditaan erillinen pöytäkirja, joka tarkastetaan heti
vaalikokouksen jälkeen.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin 11.2.2020 Kirkon
vaalijärjestyksen 4. luvun säädösten mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
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.
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Esitys:
Kirkkovaltuuston
tarkastettu
pöytäkirja
on
nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 14.2. – 16.3.2020. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla 12.2. – 16.3.2020.
Päätös: Hyväksyttiin.
10
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

SIRKKA ILLIKAINEN
Sirkka Illikainen
pöytäkirjantarkastaja

SUVI ILVESLUOTO
Suvi Ilvesluoto
pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastus SI / SI

