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Matti Kaipainen
Leena-Maija Rantala

28 §
ALKUHARTAUS
Virsi 600:1,4-5, alkuhartaus kirkkoherra Matti Kaipainen
29 §
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa totesi yllämainitut
läsnäoleviksi.
30 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 22.10.2019. (myös
sähköpostin kautta).
Se on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.10.2019-1.12.2019 välisenä aikana.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
31 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, TARKASTUSAIKA JA –PAIKKA
Kirkkovaltuusto päättänee, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi
kirkkovaltuuston jäsentä. Tarkastusaika sovitaan kokouksessa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auranen ja Reijo Haapanen ja se tarkastetaan
kirkkoherranvirastossa perjantaina 1.11 klo 9 alkaen.
32§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuusto päättänee, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 31.10 -1.12.2019 viraston aukioloaikoina, nähtävillä olosta
ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.10-1.12.2019 julkaistavalla
kuulutuksella.
Päätös: Esityksen mukaan
33 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
34 §
KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2020
(Kirkkoneuvosto 18.9)

Liitteenä arvio tämän vuoden 2019 kirkollisveroista.
Sekä kirkkohallituksen raportit 1-8/2019
Liitteenä on myös talousarvion kolmivuotissuunnitelma. Johon on päivitetty
verotulot.
Laskelma osoittaa, että nykyistä veroprosenttia käyttäen talousarvioon pitää
löytää 100000 euron säästö tai tulo.
Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnan on aktiivisesti etsittävä
realistisia säästökohteita, mikäli talousarviosta on tulossa alijäämäinen.
Ensimmäisenä on tarkasteltava kiinteistöjen kuluja. Seurakunnassa on
käynnistynyt strategiatyöryhmä, jonka työn päämääränä on strategiat
kiinteistöihin, henkilöstöön ja koko seurakuntaan.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020
veroprosentiksi 1,75
Päätös:

Esityksen mukaan

35 §
ENNI ALAKOSKEN ERO KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON
JÄSENYYDESTÄ
(Kirkkoneuvosto 18.9)
Kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Enni Alakoski pyytää eroa
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton
vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan 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.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, 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.
Enni Alakosken edustaman Kirkko kuuluu kaikille - valtuustoryhmän ensimmäinen
varavaltuutettu on Seija Toivonen
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Enni Alakoskelle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. kutsua Kirkko kuuluu kaikille -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun
kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi ja

3. valita Enni Alakosken tilalle varsinaisen jäsenen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös:
Kohta 1 esityksen mukaan
Kohta 2 esityksen mukaan, valitaan Seija Toivonen
Kohta 3 Marja-Liisa Virtanen ehdotti Marianne Raikoa ja Minna Kajander ehdotti Mar-Leena
Kanervoa. Marja-Liisa Virtanen pyysi suljettua lippuäänestystä. Pöytäkirjantarkastajat Reijo
Haapanen ja Harri Auranen toimivat ääntenlaskijoina.
2 tyhjää
4 Raiko
14 Kanervo
Mar-Leena Kanervo valittiin kirkkoneuvostoon.
36 §
LASSI ARVOLAN ERO KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA
KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ
(Kirkkoneuvosto 18.9)
Kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varajäsen Lassi Arvola pyytää eroa
kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä tapahtuneen
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan 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.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, 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.
Lassi Arvolan edustaman Seurakunnan hyväksi -valtuustoryhmän ensimmäinen
varavaltuutettu on Sari Mäkilä
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Lassi Arvolalle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä
paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. kutsua Seurakunnan hyväksi -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun
kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi ja
3. valita Lassi Arvolan tilalle varajäsenen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös:
Kohta 1 esityksen mukaan.

Kohta 2 Kutsua Sari Mäkilän kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Kohta 3 Valittiin Reijo Haapanen kirkkoneuvoston varajäseneksi jäljellä olevaksi asiaksi.
37 §
ILMOITUSASIAT
Sotaveteraanien ja leijonien hankkimat kynttilälyhdyt asennetaan pyhäinpäiväksi
Muualle haudattujen muistokivi Pöytyän hautausmaalle.
38 §
VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan
39 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20
Iltavirsi 548
Herran siunaus

Reino Kallio
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

