PÖYTÄKIRJA 4/ 2016
§ 31 - 39

Suonenjoen seurakunta
Kirkkovaltuusto

Aika 30.11.2016 klo 18.00 – 20.15 /jouluruokailu
Paikka Seurakuntakoti

Läsnä Tiitinen Ilkka
jäsen/puheenjohtaja
Eeva Arja
jäsen
Husso Leena
jäsen
Hänninen Jouko
jäsen
Järvi Jouko
jäsen
Korhonen Annmarie
jäsen
Kytölä Reijo
jäsen, poissa
Laine Ismo
jäsen
Laine Tarja
jäsen
Lehtonen Anja jäsen
Nuutinen Leila jäsen
Nyyssönen Sirpa
jäsen, poissa
Rissanen Tanja jäsen
Rossi Minna
jäsen
Ruotsalainen Olavi
jäsen
Tiihonen Inkeri jäsen
Vehviläinen Juha
jäsen
Vehviläinen Pentti
jäsen
Väisänen Marja-Leena jäsen
Koponen Raimo
varajäsen

Muut
saapuvilla
olleet Haapanen Ismo kirkkoherra
Paananen Leena
sihteeri
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Ilkka Tiitinen
puheenjohtaja

Leena Paananen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tarkastusaika ____/___ 2016

Olavi Ruotsalainen

Tarja Laine
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31 § Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Tiitinen piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
32 § Nimenhuuto
Suoritettiin nimenhuuto. Poissa Reijo Kytölä ja Sirpa Nyyssönen, paikalla
varajäsen Raimo Koponen.
33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5:n mukaan kutsu asiakasluetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta.
Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

34 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymässä
järjestyksessä ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin
päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

35 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestys 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita
seurakunnan
taloustoimistossa 2.12.2016.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 2.12. – 3.1.2017.

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
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Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Ruotsalainen ja Tarja
Laine.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
_______
_______

36 § Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2019
Ehdotus
Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle
2017 ja
Kirkkoneuvosto toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019.
Liite 1.
Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi Talousarvion 2017 sekä

toimintataloussuunnitelman vuosille 2018 – 2019.
37 §

Lähetystyön johtokunnan varajäsenen valinta
Lähetystyön johtokunnan varajäsen Outi Konttinen on muuttanut pois
paikkakunnalta. Seurakunnan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta. (KL 23: 4)
Jos muuhun kuin seurakuntavaaleilla valittuun toimielimeen kuuluva
henkilö menettää vaalikelpoisuutensa, on hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi valittava uusi luottamushenkilö. (KL 23: 7)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lähetystyön johtokunnan
varajäseneksi Outi Konttisen tilalle valitaan uusi jäsen.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi Lähetystyön johtokunnan varajäsenen
Outi Konttisen tilalle uudeksi varajäseneksi Tuula
Konttisen.

38 § Ilmoitusasiat
• Kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle
9.1. – 30.11.2017 Jenni Venejärven, varalle Tiia Klemettilän.
• Kirkkoneuvosto myönsi Seurakuntakodin emäntä Marjo Heimoselle
opintovapaata
ajalle 1.1.2017 – 31.5.2018.
• Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston pyynnöstä päättää, että
kirkkoherra valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. (KL 23:11)
• Seuraava valtuuston kokous tiistaina 24.1.2017 klo 18.00
Seurakuntakodissa.
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39 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen
hakea muutosta sillä perusteella, että hänen yksityistä
oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä
perusteella, että päätös on syntynyt laista poikkeavassa
järjestyksessä tai menee toimivaltaa ulommaksi taikka on
lain vastainen.
Puheenjohtaja jätti valitusosoituksen liitettäväksi
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
_______
_______
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