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Mahdollisesta esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoitus puheenjohtajalle puh. 0400-376756, sihteerille
puh. 044-7284621 tai taloustoimistoon puh. 017-2884620.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo 17.30.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.2.–11.3.2016 viraston aukioloaikoina.

PUHEENJOHTAJA
Tapio Markkanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 26.1.201611.3.2016.

toimistosihteeri
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Kokousaika

9.2.2016 klo 18.00 – 18.50

Kokouspaikka

Seurakuntatalon päätysali

Saapuvilla olleet

Jäsenet
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Heikkinen Päivi
Jauhiainen Ossi
Joutsenoja Pekka
Jäppinen Eeva
Kajan Ritva
Kasurinen Janne
Katainen Lauri
Kerkola Riitta
Kiiski Pekka
Koivisto Markus
Kolehmainen Jari
Korhonen Leena
Korhonen Tarja
Kraft Beatrice
Lehtola Saara
Markkanen Jukka
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Markkanen Tapio
Niemelä Anne
Ojala Pirjo
Puustinen Kyllikki
Ruuskanen Riitta
Sihvonen Helena
Venäläinen Ritva
Villman Kirsti
Väätäinen Liisa
Varajäsenet

Yhteensä 22/27 jäsentä
Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Laitanen Seppo, kirkkoherra 1 §:n ajan
Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri

§§ 1 – 7

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 9.2.2016

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Markus Koivisto

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Leena Korhonen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.2.–11.3.2016.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.2.2016

1§

Sivu 2

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimittaa alkuhartauden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimitti alkuhartauden.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
-neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset
asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää
ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen
esityslista on lähetetty jäsenille 20.1.2016. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 21.1.2016.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidettävän alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Todettiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet Suvi Eskola, Beatrice Kraft,
Anne Niemelä, Riitta Ruuskanen ja Liisa Väätäinen.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 22 jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä
pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen.
Kirkkovaltuusto päätti 14.1.2015 käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä.
Tarkastusvuorossa ovat Markus Koivisto ja Leena Korhonen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

4§

Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Markus Koiviston ja Leena Korhosen,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan
mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIN TOIMITTAMINEN

Kirkkoneuvosto
13.1.2016 § 8
Kuopion hiippakunnasta valittavien kirkolliskokousedustajien vaali nelivuotiskaudeksi 1.5.201630.4.2020 toimitetaan 9.2.2016. Kirkkohallitus on päätöksellään 21.4.2015 kirkkojärjestyksen 20
luvun 1 §:n 1 momentin nojalla todennut Kuopion hiippakunnasta valittavien kirkolliskokousedustajien kokonaismääräksi 10 ja jakanut paikat pappis- ja maallikkoedustajien kesken siten, että
maallikkoedustajia on 6 ja pappisedustajia 4. Maallikkoedustajien vaalissa ovat äänivaltaisia
kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Samaan aikaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin kanssa suoritetaan hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkoa ja seitsemän pappia.
Maallikkoedustajien vaalissa ovat äänivaltaisia kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvussa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Vaaleihin liittyvä ohjeisto on osoitteessa http://sakasti.evl.fi >Päätöksenteko> Kirkolliskokous> Kirkolliskokousvaalit>
Vaaliohje.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit annettujen ohjeiden mukaisesti.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------Kirkkovaltuusto
9.2.2016 § 5
Vaalikokouksissa äänestetään molemmissa vaaleissa erivärisin äänestyslipuin. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa äänestyslippu on vihreä ja kirkolliskokousedustajien maallikkovaalissa valkoinen. Vaalilippuun tehdään merkintä siten, että vaalisalaisuus säilyy. Kumpikin
vaali toimitetaan erikseen.
Vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon. Jos äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa kirkkovaltuuston puheenjohtajalle osoitettuna
suljetussa kuoressa seurakunnan osoitteella (Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi). Kummankin
vaalin äänestyslippu on suljettava eri kuoreen. Kuoren päälle tulee laittaa äänestäjän nimi, vaalin nimi ja merkintä ´äänestyslippu´. Kutsun mukana on lähetetty varsinaisille jäsenille ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto eli äänestyslippu, ehdokaslistojen yhdistelmä ja vaalikuori molempia vaaleja varten. Vaalikuoren postimaksu on maksettu. Äänioikeutetun on joko äänestettävä ennalta tai tuotava lähetetty aineisto mukanaan vaalikokoukseen.
Äänestysliput ja vaalipöytäkirja, johon on merkitty äänioikeutta käyttäneiden nimet, äänestyslippujen lukumäärä ja vaalitoimituksen kulku, on välittömästi toimitettava tuomiokapitulin asettamalle vaalilautakunnalle tuomiokapituliin. Vaalilautakunta suorittaa äänten laskennan, vahvistaa vaalien tulokset ja antaa valituille valtakirjat.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit annettujen ohjeiden mukaisesti.
Päätös

Kirkkovaltuusto päätti toimittaa vaalit siten, että ensin suoritetaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali ja sen jälkeen hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali.
Puheenjohtaja antoi molempien vaalien äänestysmenettelyä koskevat ohjeet.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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1. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
Puheenjohtaja julisti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin alkaneeksi ja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä.
Todettiin, että ennakkoon ovat äänestäneet Suvi Eskola, Anne Niemelä, Riitta Ruuskanen ja
Liisa Väätäinen.
Ennakkoäänenä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avattiin vaalisalaisuus säilyttäen, äänestysliput leimattiin ja pantiin lukematta uurnaan.
Toimitettiin vaali, jossa äänestivät seuraavat äänioikeutetut: Ilkka Ahonen, Päivi Heikkinen, Ossi
Jauhiainen, Pekka Joutsenoja, Eeva Jäppinen, Ritva Kajan, Janne Kasurinen, Lauri Katainen,
Riitta Kerkola, Pekka Kiiski, Markus Koivisto, Jari Kolehmainen, Leena Korhonen, Tarja Korhonen, Saara Lehtola, Jukka Markkanen, Tapio Markkanen, Pirjo Ojala, Kyllikki Puustinen, Helena
Sihvonen, Ritva Venäläinen ja Kirsti Villman.
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu 26 äänestyslippua.
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin.
2. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
Puheenjohtaja julisti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin alkaneeksi ja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä.
Todettiin, että ennakkoon ovat äänestäneet Suvi Eskola, Anne Niemelä, Riitta Ruuskanen ja
Liisa Väätäinen.
Ennakkoäänenä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avattiin vaalisalaisuus säilyttäen, äänestysliput leimattiin ja pantiin lukematta uurnaan.
Toimitettiin vaali, jossa äänestivät seuraavat äänioikeutetut: Ilkka Ahonen, Päivi Heikkinen, Ossi
Jauhiainen, Pekka Joutsenoja, Eeva Jäppinen, Ritva Kajan, Janne Kasurinen, Lauri Katainen,
Riitta Kerkola, Pekka Kiiski, Markus Koivisto, Jari Kolehmainen, Leena Korhonen, Tarja Korhonen, Saara Lehtola, Jukka Markkanen, Tapio Markkanen, Pirjo Ojala, Kyllikki Puustinen, Helena
Sihvonen, Ritva Venäläinen ja Kirsti Villman.
Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu 26 äänestyslippua.
Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin.
Puheenjohtaja julisti tämän jälkeen vaalitoimitukset päättyneeksi.
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ILMOITUSASIAT
Hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 20.2.2016 Varkaudessa Pääkirkon
seurakuntasalissa. Ohjelma on liitteenä. Neuvottelupäivään voi ilmoittautua kokouksessa.
Lähtijät ilmoitetaan keskitetysti järjestäjälle 10.2.2016 klo 12 mennessä.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi.

7§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

