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§ 56

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kirkkovaltuuston kokouksen alussa klo 19.00
pidetään yhteinen hartaus.

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 57

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokouksen ajasta, paikasta ja
kutsumistavasta. Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa
jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet jäsenistä on paikalla.

ESITYS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 58

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Kestilä ja Raija Kylmälä.

§ 59

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 60

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
-

Ei toimitettuja muistioita

Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 01.05. – 22.05.2019
talouspäällikkö
-päätökset ajalta 01.05. – 22.05.2019
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan salassa
pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 61

LAUSUNNON ANTAMINEN / KIRKKOHERRAN VIRA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI,
VAALITAPA JA ERITYISET TARPEET

Kirkkoneuvosto 25.02.2019
§ 15
LAUSUNNON ANTAMINEN / KIRKKOHERRAN VIRA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI,
VAALITAPA JA ERITYISET TARPEET
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 30.1.2019 klo 15:23 lähettänyt alla olevan
lausuntopyynnön.

Lausuntopyyntö / kirkkoheran viran julistaminen haettavaksi, vaalitapa ja erityiset tarpeet /
Simon seurakunta
Diaarinumero

DOUL/3/01.01.01/2019

Saaja

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto
Simon seurakunnan kirkkoherra Ville Väkeväinen on irtisanoutunut Simon
seurakunnan kirkkoherran virasta 1.2.2019 alkaen ja virantäyttöprosessi on
mahdollista käynnistää.
Virantäytön käynnistäminen
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan tuomiokapitulin on julistettava
avoimeksi tullut kirkkoherran virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla
julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää
enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta
haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa
sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Pienten seurakuntien yleisen heikon taloustilanteen huomioiden tuomiokapituli
pyytää kirkkovaltuustoa perustellusti arvioimaan ja kuvaamaan
Simon seurakunnan taloudellisia tulevaisuudennäkymiä. Tähän asiaan
seurakunta voi ottaa kantaa tämän lausuntopyynnön kohtaan a. vastatessaan.
Vaalitapa
Kirkkolain 23 luvun § 11 kuuluu seuraavasti:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa
äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä
päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).
--Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi
julistamista.”
Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä
välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan
jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan,
seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä
paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran
vaaleissa. Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee tuomiokapituli. Mikäli
seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on
syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä.
Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Ennen viran haettavaksi julistamista on tarkoituksenmukaista selvittää ne
kriteerit, joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa
avoimeen virkaan. Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä
määritellyt kirkkoherran viran tehtävät. Lisäksi voidaan ottaa huomioon
seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja
seurakunnan muut olosuhteet. Seurakunnan esittämät näkökohdat voivat olla
osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherran
viran erityisistä tarpeista.
Kirkkovaltuuston toimenpiteet
Lainsäädännön sekä ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Simon
seurakunnan kirkkovaltuustoa
a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Simon seurakunnassa vireillä hankkeita
tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa
haettavaksi. Pienten seurakuntien yleisen heikon taloustilanteen huomioiden
tuomiokapituli pyytää kirkkovaltuustoa samalla perustellusti arvioimaan ja
kuvaamaan Simon seurakunnan taloudellisia tulevaisuudennäkymiä.
Lausuntopyynnön ohessa lähetetään Kirkkohallituksen yleiskirjeen 21/2016
liitteenä ollut ohjeistus, jonka liitteessä 3 on seurakunnan talouteen liittyviä
mittareita. Lausunnossa tulee huomioida ainakin nämä mittarit.
b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa
virantäyttöprosessissa, sekä
c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti
Simon seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan
tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
Kunnioittavasti
Outi Uusimäki
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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hiippakuntapastori
LIITE

Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva
hallinnollinen ohjeistus
----Tuomiokapitulin lausuntopyynnön a) kohtaan vastaaminen edellyttää valmistelua, jossa
otetaan kantaa Simon seurakunnan tulevaisuuteen vähintään 10 vuoden perspektiivillä.
Siinä tulisi arvioida seurakunnan taloudellinen ja toiminnallinen kantokyky keskipitkällä
aikavälillä.
Talouden tasapainottamistyöryhmä on jo edellisen valtuustokauden aikana aloittanut niiden
esitysten valmistelun, joilla seurakunnan talous saataisiin tasapainoon ja seurakunnalliselle
toiminnalle sekä hautatoimelle saataisiin turvattua taloudelliset toimintaedellytykset.
Tämän lisäksi olisi syytä arvioida naapuriseurakuntien kanssa mahdollisesti tehtävän
yhteistyön /seurakuntaliitoksen /seurakuntayhtymän tuomat mahdollisuudet toiminnan
turvaamisesta ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Tällä hetkellä seurakunnan
toiminnallinen riskinkantokyky on äärimmäisen heikko, koska jokainen toiminto on yhden
henkilön varassa eikä särkymävaraa käytännössä ole lainkaan. Nämä pohdinnat olisi hyvä
käydä seminaarissa, jossa tulevat kuulluksi myös työntekijät.
Mikäli näiden pohdintojen lopputulos on, että Simon seurakunta jatkaa taloudellisesti ja
toiminnallisesti itsenäisenä seurakuntana, uuden kirkkoherran valitsemiseen tulee ryhtyä
mahdollisimman pikaisesti.
Mikäli Simon seurakunnan alueella asuvien ihmisten elinkelpoisen kirkollisen tulevaisuuden
turvaaminen näyttää edellyttävän joko yhtymän perustamista tai liittymistä toiseen
seurakuntaan mahdollisesti kappeliseurakuntana, Simon seurakunnan tulee pyytää
selvitysmiestä prosessia varten ja jäädyttää kirkkoherranviran täyttäminen siihen
saakka, kunnes mahdollinen yhtymä / liittymishanke on saatu päätökseen.

Kirkkoneuvosto 25.02.2019
ESITYS
Simon seurakunnan talouden tasapainottamistyöryhmälle annetaan tehtäväksi
selvittää Simon seurakunnan mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä
talousyksikkönä sekä sen arvioiminen, mitä etuja on hauta- ja kiinteistötoimelle
mahdollisesta tiiviistä yhteistyöstä naapuriseurakuntien kanssa.
Lisäksi kirkkoneuvosto pitää yhdessä työntekijöiden kanssa
tulevaisuusseminaarin, jossa pyritään selvittämään Simon seurakunnan
mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä toiminnallisena yksikkönä sekä sen
arvioiminen, mitä toiminnallista hyötyä saadaan mahdollisesta tiiviistä
yhteistyöstä naapuriseurakuntien kanssa.
Aikaa näihin selvityksiin on huhtikuun loppuun saakka.
Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle toukokuun loppuun mennessä
perustellun lausunnon seurakuntaliitos / yhtymän perustamistarpeesta. Mikäli
selvitysten lopputuloksena on esitys taloudellisesti ja toiminnallisesti
itsenäisenä seurakuntana jatkamisesta, kirkkoneuvosto tekee valtuustolle
tuomiokapitulin pyytämän lausunnot kirkkoherran vaalitavasta ja viran
erityistarpeista.
Kirkkoneuvosto 25.02.2019
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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Kirkkoneuvosto 22.05.2019
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
a.
Simon srk:ssa ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyjä, joten virka voidaan
julistaa haettavaksi. Taloudellisia tulevaisuuden näkymiä kuvaa oheinen,
9.5. tulevaisuusseminaari, esitys. (Liitteenä)
b.
Seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä virantäyttöprosessissa.
(Luottamushenkilöt tietävät parhaiten millaista kirkkoherraa nyt tarvitaan.)
c.
Simon srk:n kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Kirkkoherra
 sitoutuu kehittämään srk:n toimintaa paikallisten lähtökohtien pohjalta
 hyvät verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten
ja työyhteisön kanssa
 kokemus työyhteisön johtamisessa
 talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti
talouden ja toimintaympäristön muutoksissa.
Kirkkoneuvosto 22.05.2019
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 62

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 7-12/2019
Tilanteessa, jossa seurakunnassa on useampia kirkkoja, Kirkkojärjestys edellyttää
kirkkoneuvoston päätöstä siitä, missä kirkossa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. (KJ 2:2)
Jumalanpalvelussuunnitelma heinä-joulukuulle on liitteenä.

ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman 7-12/2019.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 63

HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS / TALVIKUNNOSSAPITO MATTI BÖÖK OY
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.04.2019, päätösnumero 19/0165/2,
Diaarinumero 02039/17/2399.
Asia
Kirkollisvalitus
Valittaja
Matti Böök Oy
Päätös, josta valitetaan
Simon seurakunnan kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 137
Ulkoalueiden talvikunnossapito talvikausille 2018-2020
Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

KL 24 13§ (30.12.2003/1274) Jatkovalitus. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Jos hallinto-oikeuden
päätös koskee valitusta seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä, siitä
on viipymättä julkaistava ilmoitus asianomaisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän
ilmoitustaululla. (17.12.2018/1498)
Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu
asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.
LIITE

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0165/2

ESITYS (khra)
Päätös on julkaistu viipymättä seurakunnan ilmoitustaululla.
Hallinto-oikeuden ratkaisu hyväksytään.
Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 64

LAIDUNNUSHAKEMUS TIURASEN SAAREEN
Perämeren Ystävät ry on 7.5.2019 päivätyllä kirjeellään hakenut lupaa laiduntaa
Tiurasen saaressa.
LAIDUNNUSHAKEMUS TIURASEN SAAREEN
Haemme lupaa laiduntaa lampaita Tiurasen saaressa palstallanne 751-404-8-21 joka on
osittain suojeltu. Aluettanne ympäröivät alueet ovat Metsähallituksen kautta hoidossamme,
esim. itäpuolella saarta oleva arvokas Natura 2000- suojelualue. Alueenne on
perinnebiotooppi, ja sitä olisi hyvä hoitaa laiduntamalla, jotta arvokkaat uhanalaiset kasvit ja
muu eliöstö voi hyvin. Pusikoituminen on uhka arvokkaalle luonnolle.
Liitteenä on ELY-keskuksen tekemä arvio Tiurasen saaresta sekä biologin laatima
hoitosuunnitelma laidunnettavalle alueelle. Laidunnusta varten tarvitsemme myös
vastikkeettoman vuokrasopimuksen alueesta, jotta voimme hakea maisemanhoitotukea Elyltä
mahdollistaaksemme alueen hoitamisen. Vuokrasopimuksen tulee olla voimassa vuoteen
2025 saakka.
Hoidamme myös Keminmaan vanhan kirkon ympäristöä laiduntamalla, se on kasvustoltaan
Suomen arvokkain maisemanhoitoalue. Siellä yhteistyökumppanimme on Keminmaan
seurakunta.
Yhdistyksemme Perämeren Ystävät ry on hoitanut perinnebiotooppeja Perämeren saarissa
vuodesta 2013, ja pääasiallinen toimenkuvamme on maisemanhoito sekä luonnonsuojelu.
Toivomme että suhtaudutte suopeasti tähän tärkeään työhömme saaristojen hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi.
Kemissä 7.5.2019
Ystävällisin terveisin,
Satu Peltonen
Perämeren Ystävät ry
Korostenrannantie 6
94900 KEMI
p. 050-5252655

ESITYS (khra)
Hyväksytään laidunnus ja tehdään vuokrasopimus vuoteen 2025 saakka.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto vaatii aitauksen Tiurasen ja Paskaleton väliin ja katoksen lampaille.
Vuokrasopimuksen seurakunnan puolesta allekirjoittaa kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 65

TIEDOKSIANNOT

ESITYS
Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simonseurakunta.fi.
Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli / Pöytäkirjanote
Diaarinumero DOUL/89/00.01.01/2019
§ 22 Rippikoulun ohjesäännöt 2019 / käsittely 1 / Seurakunnat
PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 66

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

ESITYS

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 23.05. – 07.06.2019 ma - pe klo 09-13 välisenä aikana
kirkkoherranvirastossa.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

§ 67

OIKAISUVAATIMUS JA MUUTOKSEN HAKU

ESITYS

Oikaisuvaatimus ja valitusosoite liitteenä.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

§ 68
ESITYS
PÄÄTÖS

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Esityksen mukaan. Kokous päätettiin klo 18:44.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
perusteet
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:

61
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 61

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
 Simon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Simontie 6
Postiosoite: 95200 SIMO
Telekopio: 016-266 237
Sähköposti: simon.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
56-60, 62-68
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
–
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
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Kirkkovaltuusto 9.1.2019
§8

KIRKKONEUVOSTO 2019-2020
Jäsenet (KL 10:2)
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Simon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö
1 luku Kirkkoneuvoston kokoonpano
1§
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja
viisi (5) muuta jäsentä. Valituilla jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)
2§
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (KL 7:3 ja 7:4,3 sekä 10:2,2)
3§
Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla
jäsenille varajäsenet.
KL 23:8 Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 2019-2020 valittiin Maiju Tihinen.
Varapuheenjohtajan varajäsen 2019-2020 valittiin Ulla Korva.
Kirkkoneuvosto 2019-2020
varsinainen jäsen

varajäsen

Juha Parpala

Eero Pekkala

Jaana Tuuttu

Paula Soutukorva

Kalevi Kestilä

Ilkka Vuorimaa

Arto Isokääntä

Sauli Martimo

Raija Kylmälä

Kyllikki Simoska

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

