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Aika
Paikka

16.1.2019 keskiviikko klo 18 – 18.30.
Seurakuntakeskuksen luentosali

Saapuvilla olleet jäsenet
Ahola Kelpo
jäsen
Anttila Riitta
jäsen
Bärlund Anne
jäsen
Hautojärvi Minna
jäsen
Heinänen Pentti
jäsen
Ilomäki Kirsi
jäsen
Ketola Markus
jäsen
Lehmuskallio-Loula Maria
jäsen
Nummelin Arja
jäsen
Nurminen Petri
jäsen
Nyroos Marja
jäsen
Parkkali Urpo
jäsen
Stenroos Jouko
jäsen
Suonpää Silja-Riitta
jäsen
Tuliniemi Eija
jäsen
Tuominen Harri
jäsen
Vainio Heidi-Maria
jäsen
Vepsäläinen Tuula
jäsen
Muut saapuvilla olleet
Karilainen Soili
talouspäällikkö, sihteeri
Järviö Markku
kirkkoherra
Poissa

Ellä Eetu

Asiat

1 – 14 §

jäsen

Allekirjoitukset

_______________________________ ____________________________
Pentti Heinänen
Harri Tuominen
puheenjohtaja § 1 - 6
puheenjohtaja § 7 - 14

_______________________________
Soili Karilainen, sihteeri
Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:
_____________________
Kelpo Ahola

____________________________
Riitta Anttila

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 23.1.- 22.2.2019 viraston aukioloaikoina.
_______________________
Maiju Wallenius, ilmoitustaulun hoitaja
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1§
Kokouksen avaus
Ehdotus:

Kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Iältään vanhin valtuutettu on Pentti Heinänen.

Päätös:

Pentti Heinänen avasi kokouksen.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään 10 päivää ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut on annettu postin kuljetettaviksi sekä asetettu
seurakunnan ilmoitustaululle 2.1.2019.
Suoritetaan nimenhuuto. Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuusto päättää merkitä paikalle saapuneet varajäsenet varsinaisiksi jäseniksi.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Kelpo Ahola ja Riitta Anttila . Pöytäkirjan tarkastus
toimitetaan maanantaina 21.1.2019 klo 9-17 tai tiistaina 22.1.2019 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kelpo Ahola ja Riitta Anttila. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 21.1.2019 klo 9-17 tai tiistaina 22.1.2019 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun esityslista, liite 1.
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5§
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa. KJ 8:2
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 14.11.2018
KN 14.11.2018 § 182
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa. KJ 8:2
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita puheenjohtaja vuosiksi 2019-2020.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020 valittiin Harri Tuominen.

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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6§
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden alussa. KJ 8:2
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 14.11.2018
KN 14.11.2018 § 183
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden alussa. KJ 8:2
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita varapuheenjohtaja vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020 valittiin Kelpo Ahola.

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Puheenjohtaja Harri Tuominen ryhtyi johtamaan puhetta.
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7§
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta vuosille 2019-2022
Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valitaan 3 varsinaista ja 3 varajäsentä. Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §. Valinnassa tulee ottaa huomioon, että sekä naisia, että miehiä, kumpiakin
tulee olla vähintään 40 %.
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 14.11.2018
KN 14.11.2018 § 184
Kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosille 2019 – 2022
Valitaan 3 varsinaista ja 3 varajäsentä. Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §. Valinnassa tulee
ottaa huomioon, että sekä naisia, että miehiä, kumpiakin tulee olla vähintään 40 %.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita suhteellisten vaalien vaalilautakunta vuosiksi 2019-2022.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi 2019-2022.

Kirkkovaltuuston päätös:
Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosiksi 2019-2022 valittiin Urpo Parkkali, Markus
Ketola ja Maria Lehmuskallio-Loula varsinaisiksi jäseniksi ja Jouko Stenroos, Minna Hautojärvi ja Silja-Riitta Suonpää varajäseniksi.

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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8§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 14.11.2018
KN 14.11.2018 § 185
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019 - 2020
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosiksi 2019-2020.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020 valittiin Tuula Vepsäläinen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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9§
Kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosille 2019-2020
Valitaan 7 jäsentä. Kirkkoneuvostoon ei voida valita oman seurakunnan viranhaltijaa eikä
työntekijää. Kirkkoneuvostoon tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia. Säännös koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Tasa-arvokiintiöt on otettava
huomioon sopuvaalineuvotteluissa tai suhteellisissa vaaleissa ehdokasasettelussa. Tarvittaessa
vaali on toimitettava uudelleen lainmukaiseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sama sukupuolikiintiö on voimassa muissakin kirkkovaltuuston valitsemissa luottamuselimissä. Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei
kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. KL 25: 10 §
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 14.11.2018
KN 14.11.2018 § 186
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet vuosille 2019 - 2020
Valitaan 7 jäsentä. Kirkkoneuvostoon ei voida valita oman seurakunnan viranhaltijaa eikä
työntekijää. Kirkkoneuvostoon tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia. Säännös koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Tasa-arvokiintiöt on otettava
huomioon sopuvaalineuvotteluissa tai suhteellisissa vaaleissa ehdokasasettelussa. Tarvittaessa
vaali on toimitettava uudelleen lainmukaiseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sama sukupuolikiintiö on voimassa muissakin kirkkovaltuuston valitsemissa luottamuselimissä. Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. KL 25: 10 §
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston
jäsenet vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston 7 jäsentä vuosiksi 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2019-2020 valittiin
Eetu Ellä
Markus Ketola
Petri Nurminen
Marja Nyroos
Urpo Parkkali
Silja-Riitta Suonpää
Heidi-Maria Vainio
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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10 §
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vuosille 2019-2020.
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 14.11.2018
KN 14.11.2018 § 187
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vuosille
2019 – 2020
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vuosille 2019-2020.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsen vuosiksi 2019-2020.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vuosille 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäseneksi vuosiksi 2019-2020 valittiin
Anne Bärlund.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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11 §
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2019-2020
Valitaan kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. KN:n ohjesääntö 3. §.
Kirkkoneuvostoon ei voida valita oman seurakunnan viranhaltijaa eikä työntekijää. Kirkkoneuvostoon tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Säännös
koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Tasa-arvokiintiöt on otettava huomioon sopuvaalineuvotteluissa tai suhteellisissa vaaleissa ehdokasasettelussa. Tarvittaessa vaali on toimitettava
uudelleen lainmukaiseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sama sukupuolikiintiö on voimassa
muissakin kirkkovaltuuston valitsemissa luottamuselimissä. Kiintiöperiaate koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse
olla samaa sukupuolta. KL 25: 10 §
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 14.11.2018
KN 14.11.2018 § 188
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosille
2019 - 2020
Valitaan kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. KN:n ohjesääntö 3. §.
Kirkkoneuvostoon ei voida valita oman seurakunnan viranhaltijaa eikä työntekijää. Kirkkoneuvostoon tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Säännös
koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Tasa-arvokiintiöt on otettava huomioon sopuvaalineuvotteluissa tai suhteellisissa vaaleissa ehdokasasettelussa. Tarvittaessa vaali on toimitettava uudelleen lainmukaiseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sama sukupuolikiintiö on voimassa
muissakin kirkkovaltuuston valitsemissa luottamuselimissä. Kiintiöperiaate koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. KL 25: 10 §
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston
jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosille
2019-2020.
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Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 2019-2020 valittiin:
Varsinainen jäsen – henkilökohtainen varajäsen
Eetu Ellä – Eija Tuliniemi
Markus Ketola – Minna Hautojärvi
Petri Nurminen – Tiina Kari-Saarinen
Marja Nyroos – Arja Nummelin
Urpo Parkkali – Jouko Stenroos
Silja-Riitta Suonpää – Maria Lehmuskallio-Loula
Heidi-Maria Vainio – Soile Lasonen
Merkittiin pöytäkirjaan, että henkilökohtaisten varajäsenten valinnassa ei tasa-arvokiintiötä ole
voitu noudattaa erityisistä syistä. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §
(15.4.2005/232)
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

NAKKILAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 1/2019
Kirkkovaltuusto
Tark._______ _______ 16.1.2019
Sivu 12
______________________________________________________________________________________
12 §
Muut asiat
Alustavat päivämäärät kirkkovaltuuston kokouksille vuonna 2019:
keskiviikko 6.3.2019 klo 18
keskiviikko 5.6.2019 klo 18
keskiviikko 30.10.2019 klo 18
keskiviikko 11.12.2019 klo 18
Luottamushenkilöiden koulutuspäivä lauantaina 9.3.2019 klo 9-15 seurakuntakeskuksen
luentosalissa.
13 §
Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja ilmoittaa, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 13-14 ja että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 23.1. – 22.2.2019
(nähtäville asettamispäivä + 30 päivää).

14 §
Kokouksen päättäminen
Kirkkoherra puhui luottamushenkilöille uuden valtuustokauden aluksi ja piti loppuhartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.

