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KIRKKOVALTUUSTONKOKOUS 2 / 2022
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla olleet

Torstaina 12.5.2022 klo 18.30 –
Seurakuntakoti, sali

jäsenet

Varsinainen jäsen

Heikkilä Timo
Huttunen Anne vpj.
Jutila Mervi pj.
Jutila Reeta
Kauppila Hanna
Murto Jari
Nahkala Kari
Nahkala Marjo

Ojala Sinikka
Ojala Susanna
Raasakka Sakari
Taka-Eilola Perttu
Taka-Eilola Tuomo
Viitamaa Veli-Matti

Muut saapuvilla olleet
Erkki Lavanti, kirkkoherra
Tuomaala, sihteeri
.
Alkuhartaus
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus

Kirkkoherra piti alkuhartauden
9§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

10§ Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Marjo Nahkala ja Sinikka Ojala.

Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja

Anne Huttunen
Pöytäkirjan tarkastus

Sihteeri

Riitta Tuomaala

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika 16.5.2022

Marjo Nahkala
Nähtävilläpito

Sinikka Ojala

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
18.5.2022 -18.6.2022 viraston aukioloaikoina.
Alavieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.5.2022

Erkki Lavanti, kirkkoherra
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11§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Edettäneen esityslistan mukaisessa asiajärjestyksessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

UUDEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN MUKAISET TOIMITUSPALKKIOT
Uudet toimituspalkkio suositussopimukset(liite) astuvat voimaan uuden
virkaehtosopimuksen 2022 - 2024 mukaan. Kirkon työmarkkinalaitos
sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat
ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkioita tämän suositussopimuksen mukaisesti tässä sopimuksessa sanotuista toimituksista ja
tehtävistä.
Esitys: Hyväksytään uusi toimituspalkkiosopimus kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti ja lähetetään se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi
12§

Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin uusi toimituspalkkiosopimus seurakunnan käyttöön.
13§VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
VUOSIKSI 2022- 2025
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet

Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole
henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat
kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä
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kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai
muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi
luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat
myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen,
voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä
on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa
nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.

Suostumuksensa vaalilautakunnan jäseniksi ovat antaneet tähän mennessä seuraavat henkilöt:
Tapani Hautala; Liisa Konu; Teijo Visuri; Tenho Marjakangas; Mervi Nevalainen ja
Meeri Rinta-Jouppi.
Varajäseniksi suostumuksensa ovat tähän mennessä antaneet:
Timo Takkunen; Kirsi Niemelä; Ismo Talus; Marja Isokääntä; Krista Tofferi ja Ilmo
Auno.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen vaalilautakunnasta. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Meeri Rinta-Jouppi.

_____/_____
tark.
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SEURAKUNTAVAALEJA KOSKEVAT ASIAT

Lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi syksyn 2022 seurakuntavaaleja koskevat
asiat.
1. Seurakunta on kokonaisuutena yhtenä äänestysalueena
2. Äänestyspaikkana toimii kirkko
3. Seurakuntavaalien ilmoituslehtenä toimii paikallinen Alavieska-lehti

Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15§

ILMOITUSASIOITA
Kirkkovaltuuston jäsenille kerrottiin seuraavista asioista:
Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 187.873,07 euroa. Nousua
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 2,89 prosenttia. Talouden toteutumavertailu ylijäämäinen 6.599,53 euroa. Talousarviossa alijäämäinen 8.890 euroa.
Taloudenhoitaja Riitta Tuomaalalle myönnetty ero virastaan 30.9.2022. Eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Seurakuntavaalien ehdokaslistoja saataville kirkkoherranvirastosta. Palautus
viimeistää 15.9. klo 16 mennessä.

16§

VALITUSOSOITUS liitetään pöytäkirjaan

Kokous päättyi klo ? vierteen

_____/_____
tark.
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