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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 16.02.2022 klo 18.00–19.37
Seurakuntakoti, Sali

Läsnä:

Valtuutetut:

läsnä

Auvinen Marketta
Huhtinen Kaija
Immonen Paavo
Keijonen Aino
Kietäväinen Anne
Kiljunen Oiva
Korhonen Minna
Lappalainen Eero
Lautala Pentti
Liukkonen Katri
Luukkonen Asta
Luukkonen Eeva-Liisa
Pietikäinen Heidi
Pitkonen Laura
Sarvi Kirsi
Niemi Sakari klo 18.26
Kiljunen Liisa klo 19.26

x Poistui kokouksesta § 4 jälkeen
x
x
x
x Poistui kokouksesta § 4 jälkeen
x
x
x
x
x Poistui kokouksesta § 4 jälkeen
x Poistui kokouksesta § 4 jälkeen
x
x
x
x Poistui kokouksesta § 4 jälkeen
x § 4–7
x § 5–7

Puheenjoht.
Puheenjoht.
Puheenjoht.
Sihteeri

Kietäväinen Anne § 1–4
Korhonen Minna § 5–6
Pitkonen Laura § 7
Salo Terhi

Muut saapuvilla olleet:
Olli J. Vuoristo-Watia, va. kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Allekirjoitukset

Anne Kietäväinen
puheenjohtaja § 1–4

Terhi Salo
sihteeri, talouspäällikkö

Minna Korhonen
puheenjohtaja § 5–6

Laura Pitkonen
puheenjohtaja § 7
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 16.2.2022 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Oiva Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Pentti Lautala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 17.02. – 21.03.2022 kirkkoherranvirastossa.

ALKUTOIMET
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 09.02.2022 ja asialuettelo
13.2.2022 sekä pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 09.02. - 21.03.2022.
ESITYS

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÄÄTÖS

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 14 valtuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
ESITYS

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.02. – 21.03.2022 viraston aukioloaikoina maanantaina ja
keskiviikkona klo 10–13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla
17.02. – 21.03.2022.

PÄÄTÖS

Oiva Kiljunen ja Pentti Lautala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.
Pentti Lautala esitti, että henkilövalinnat käsitellään ensin ja kirkollisvalitusasia vasta sen jälkeen. Kaija Huhtinen kannatti Pentti Lautalan esitystä.
Asta Luukkonen esitti, että työjärjestys hyväksytään tässä järjestyksessä.
Marketta Auvinen kannatti Asta Luukkosen esitystä.
Asta Luukkosen esitystä kannattivat:
• Katri Liukkonen
• Eeva-Liisa Luukkonen
• Eero Lappalainen
• Kirsi Sarvi
• Anne Kietäväinen
• Marketta Auvinen
• Oiva Kiljunen
• Asta Luukkonen
Pentti Lautalan esitystä kannattivat:
• Aino Keijonen
• Pentti Lautala
• Kaija Huhtinen
• Minna Korhonen
• Heidi Pietikäinen
• Laura Pitkonen

Äänet jakaantuivat seuraavasti:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Esityksen mukainen työjärjestys sai 8 ääntä.
Pentti Lautalan esitys sai 6 ääntä.
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti
äänin 8–6.

Pentti Lautala esitti eriävän mielipiteen.
Kaija Huhtinen esitti eriävän mielipiteen.
Aino Keijonen esitti eriävän mielipiteen.
Minna Korhonen esitti eriävän mielipiteen.
Laura Pitkonen esitti eriävän mielipiteen.
Heidi Pietikäinen esitti eriävän mielipiteen.
3 § jälkeen klo 18.26 kutsuttiin Sakari Niemi Paavo Immosen varajäseneksi.
4§
Valitus Kirkkohallituksen päätöksestä 1/2022 (25.1.2022) 14 § liittää Puumalan seurakunta
Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan

Kirkkoneuvosto 09.02.2022 § 13
Kirkkoneuvoston jäsen Eero Lappalainen on lähettänyt kokouskutsun jälkeen
6.2.2022 esityksen koskien kirkollisvalituksen tekemistä. Lappalaisen esitys on
annettu liitteenä kirkkoneuvoston jäsenille.
Klo 18.16–18.30 pidettiin Kirsi Sarven pyynnöstä neuvottelutauko kokouksessa. Klo 18.30 todettiin, että kaikki ne osanottajat, jotka ovat olleet kokouksen
alussa paikalla ovat myös kokouksen jatkuessa paikalla.

Kirsi Sarvi täydensi Eero Lappalaisen esitystä:
Valitusperusteena on päätöksen lainvastaisuus. Onko kirkkohallitus ylittänyt
harkintavaltansa, kun se on liittämässä Puumalan seurakunnan Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan.
Taloudellisin perustein? Onko Puumalan seurakunta niin köyhä, että sen voisi
liittää.
Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kirkkohallituksen päätöksessä
on perusteluna, että Puumalan seurakunta olisi puoltanut liitosta, vaikka Puumalan seurakunnan kirkkovaltuuston lausunnossa on saatu lähetettyä yksimielinen lausunto Puumalan seurakunnan itsenäisyyden puolesta.
Pentti Lautala esitti, että esitys palautetaan täydennettäväksi Eero Lappalaiselle
ja palauttaa täydennetyn esityksen kirkkoneuvostolle. Heidi Pietikäinen puolsi.
Esityksestä keskusteltiin ja Kirsi Sarvi puolsi Eero Lappalaisen esitystä. Pentti
Lautala esitti, että Eero Lappalaisen esitys palautetaan esityksen tekijälle uudelleen valmisteltavaksi kirkkoneuvostolle. Heidi Pietikäinen kannatti ehdotusta.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Heidi Pietikäinen esitti, että esityksen kohdassa 2, jossa valtuutetaan talouspäällikkö laatimaan valitusta, hylätään. Kaija Huhtinen kannatti esitystä. Puheenjohtaja esitti, että esityksen kohdassa päätöksen täytäntöönpanokiellosta
hylätään kohtuuttomana. Esitystä kannatti Pentti Lautala. Todettiin, että esitys
talouspäällikön valtuuttamisen hylkäämisestä sisältyy suoraan Pentti Lautalan
esitykseen, jonka takia talouspäällikön valtuutusta koskevasta asiasta ei tarvitse
erikseen äänestää.
Puheenjohtaja teki äänestysjärjestyksen:
1 Ensin äänestetään kohdasta: Vaatimus täytäntöönpanokiellosta.
2 Toiseksi äänestetään itse pääasiasta: Eero Lappalaisen kokonaisesityksestä.
Kohta 1: vaatimus päätöksen täytäntöönpanokiellosta.
Äänestyksessä ne, jotka ovat Eero Lappalaisen esityksen kannalla äänestävät
JAA ja ne, jotka ovat puheenjohtajan kannalla äänestävät EI eli ovat sitä mieltä,
että vaatimus päätöksen täytäntöönpanokiellosta pitää poistaa tästä esityksestä.
Äänestys jakaantui seuraavasti:

•
•
•
•
•
•
•

Kirsi Sarvi:
Kaija Huhtinen:
Heidi Pietikäinen:
Sakari Niemi:
Pentti Lautala:
Oiva Kiljunen:
puheenjohtaja Olli J Vuoristo-Watia:

JAA
EI
EI
EI
EI
JAA
EI.

Äänestyksen tulos: 2 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä.
Puheenjohtajan esitys voitti: Vaatimus täytäntöönpanokiellosta poistettiin.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko Kirsi Sarven pyynnöstä klo 19.30–
19.35. Klo 19.35 todettiin, että kaikki ne osanottajat, jotka ovat olleet kokouksen alussa paikalla ovat myös kokouksen jatkuessa paikalla.
Kohta 2: Äänestys Eero Lappalaisen esityksestä, jota Kirsi Sarvi on puoltanut:
Eero Lappalaisen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pentti Lautalan EI.
Äänestys jakaantui seuraavasti:

•
•
•
•
•
•
•

Kirsi Sarvi:
Kaija Huhtinen:
Heidi Pietikäinen:
Sakari Niemi:
Pentti Lautala:
Oiva Kiljunen:
Puheenjohtaja Olli J. Vuoristo-Watia:

Äänestyksen tulos: Nolla JAA-ääntä, seitsemän EI-ääntä
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI.
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Eero Lappalaisen esitys palautetaan hänelle täydennettäväksi ja esitettäväksi
uudestaan kirkkoneuvoston käsittelyyn keskiviikkona 16.2.2022 klo 16.

Kirkkoneuvosto 16.02.2022 § 18

Puheenjohtaja totesi, että Eero Lappalainen ei ole ennen kirkkoneuvoston kokousta 16.2.2022
klo 16.00 jättänyt täydennettyä esitystä. Lappalainen ei myöskään ole pyytänyt lisäaikaa esityksensä täydentämiseen.

Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Lappalaisen esitys jätetään raukeamaan.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

Kirkkovaltuusto 16.02.2022
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne Kietäväinen toteaa, että esitys kirkollisvalituksesta on lähetetty kaikille valtuutetuille ja Puumalan seurakunnalle 13.2.2022 klo
16.39 sähköpostitse, jonka lähettäjä on ollut Anne Kietäväinen. Kirkollisvalituksen
ovat laatineet ryhmä valtuutettuja ----- avustamana. Kirkollisvalitus otetaan kiireellisenä käsittelyyn asian kiireellisyyden takia.
Asiasta keskusteltiin ja kirkollisvalitusta esitettiin lähetettäväksi eteenpäin Asta Luukkosen ehdotuksesta, jota kannatti Kirsi Sarvi. Asiasta esitettiin vastaesitys Kaija Huhtisen toimesta, että kirkollisvalitusta ei lähetetä eteenpäin. Pentti Lautala kannatti Kaija Huhtisen esitystä. Molempiin esityksiin pidettiin puheenvuoroja.
Asiasta päätettiin äänestää niin, että JAA-ääni kannattaa Asta Luukkosen esitystä ja
kirkollisvalituksen eteenpäin viemistä. EI-ääni kannattaa Kaija Huhtisen esitystä ja sitä, että kirkollisvalitusta ei lähetetä eteenpäin.
Äänestyksen tulos:
• Auvinen Marketta
• Huhtinen Kaija
• Keijonen Aino
• Kietäväinen Anne
• Kiljunen Oiva
• Korhonen Minna
• Lappalainen Eero
• Liukkonen Katri
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

JAA
EI
EI
JAA
JAA
EI
JAA
JAA

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

1/2022

7

16.02.2022
•
•
•
•
•
•
•

Luukkonen Asta
Luukkonen Eeva Liisa
Pietikäinen Heidi
Pitkonen Laura
Sarvi Kirsi
Lautala Pentti
Niemi Sakari

JAA
JAA
EI
EI
JAA
EI
EI

Äänestyksen tulos: 8 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti lähettää valituksen Kirkkohallituksen päätöksestä
1/2022 (25.1.2022) 14 § liittää Puumalan seurakunta Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. Valitus on pöytäkirjan liitteenä.

Pentti Lautala esitti eriävän mielipiteen.
Kaija Huhtinen esitti eriävän mielipiteen.
Aino Keijonen esitti eriävän mielipiteen.
Minna Korhonen esitti eriävän mielipiteen.
Laura Pitkonen esitti eriävän mielipiteen.
Heidi Pietikäinen esitti eriävän mielipiteen.
Sakari Niemi esitti eriävän mielipiteen.

5§
Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Puheenjohtajana jatkaa 5 § lähtien kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Minna Korhonen.

Kirkkoneuvosto 09.02.2022 § 10
Kirkon Kirjuri-tietojärjestelmän mukaan osa luottamushenkilöistä ei ole enää Puumalan seurakunnan jäsen joko poismuuton tai kirkosta eroamisen takia. Osa on sittemmin
liittynyt myös takaisin jäseneksi. Kirkosta eroamalla tai muuttamalla toisen seurakunnan jäseneksi luottamushenkilö ei enää ole vaalikelpoinen (KL 23:2). Vaalikelpoisuutensa menettänyt luottamushenkilö vapautetaan luottamustoimesta (KL 23:4). Päätösvalta on kirkkovaltuustolla (KL 23:6)
Nämä kirkkovaltuuston jäseniksi valitut luottamushenkilöt (valitsijayhdistys suluissa)
ovat:
• Marketta Auvinen (Keskusta ja sitoutumattomat) (----)
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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• Paavo Immonen (Yhteinen seurakuntamme) (----)
• Anne Kietäväinen (Yhteinen seurakuntamme) (-----)
• Katri Liukkonen (Yhteinen seurakuntamme) (-----)
• Asta Luukkonen (Keskusta ja sitoutumattomat) (----)
• Kirsi Sarvi (Yhteinen seurakuntamme). (----).
Sekä varajäseniksi valitut:
• Terttu Kettunen (Keskusta ja sitoutumattomat) (----)
• Raili Leppänen (Yhteinen seurakuntamme) (-----)
• Sirkku Moisio (Yhteinen seurakuntamme). (-----).
Vaaleissa valittuja kirkkovaltuuston varajäseniä on jäljellä enää Sakari Niemi (Yhteinen seurakuntamme) ja Liisa Kiljunen (Keskusta ja sitoutumattomat).
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto toteaa, että seurakunnan jäsenyyden lakkaaminen,
lakkauttaa samalla vaalikelpoisuuden ja vapauttaa vaalikelpoisuutensa
menettäneet henkilöt luottamustehtävistään, koska vaalikelpoisuus on
luottamushenkilön aseman edellytys.
(Esteellisiä kohdan 1 käsittelyssä ovat Anne Kietäväinen ja Kirsi Sarvi.)
2) merkitsee tiedoksi ja kutsuu Sakari Niemen (Yhteinen seurakuntamme) ja Liisa Kiljusen (Keskusta ja sitoutumattomat) kirkkovaltuuston jäseniksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Esittelijän lisäyksenä tekstit:
Osa on sittemmin liittynyt myös takaisin jäseneksi. Kirkosta eroamalla tai
muuttamalla toisen seurakunnan jäseneksi luottamushenkilö ei enää ole vaalikelpoinen (KL 23:2). Vaalikelpoisuutensa menettänyt luottamushenkilö vapautetaan luottamustoimesta (KL 23:4). Päätösvalta on kirkkovaltuustolla
(KL23:6)
Lisäyksenä kirkosta eronneiden ero- ja liittymispäivä sekä muuttaneiden uusi
seurakunta.
… ja vapauttaa vaalikelpoisuutensa menettäneet henkilöt luottamustehtävistään, koska …
(Esteellisiä kohdan 1 käsittelyssä ovat Anne Kietäväinen ja Kirsi Sarvi.)

Kirkkovaltuusto 16.02.2022

ESITYS

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

1) kirkkovaltuusto toteaa, että seurakunnan jäsenyyden lakkaaminen,
lakkauttaa samalla vaalikelpoisuuden ja vapauttaa vaalikelpoisuutensa
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menettäneet henkilöt luottamustehtävistään, koska vaalikelpoisuus on
luottamushenkilön aseman edellytys.
(Esteellisiä kohdan 1 käsittelyssä ovat Marketta Auvinen, Paavo Immonen, Anne Kietäväinen, Katri Liukkonen, Asta Luukkonen ja Kirsi Sarvi)
2) merkitsee tiedoksi ja kutsuu Sakari Niemen (Yhteinen seurakuntamme) ja Liisa Kiljusen (Keskusta ja sitoutumattomat) kirkkovaltuuston jäseniksi.
Oiva Kiljunen esitti, että kirkkoon takaisin liittyneitä ei vapautettaisi luottamustehtävistään, jota
Eeva-Liisa Luukkonen kannatti. Kaija Huhtinen vastusti Oiva Kiljusen esitystä ja kannatti kirkkoneuvoston esitystä. Aino Keijonen kannatti Kaija Huhtisen esitystä.
Asiasta päätettiin äänestää seuraavasti:
Oiva Kiljusen esitystä kannattavat äänestävät: EI
Kirkkoneuvoston esitystä kannattavat äänestävät: JAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huhtinen
Keijonen
Kiljunen
Korhonen
Lappalainen
Luukkonen Eeva-Liisa
Pietikäinen
Pitkonen
Lautala
Niemi

JAA
JAA
EI
JAA
EI
EI
EI
EI
JAA
JAA

Äänestyksen tulos: Ei-ääniä 5 ja JAA-ääniä 5.
Tasatuloksessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja on kirkkoneuvoston esityksen kannalla ja äänestää JAA. Äänestyksen tuloksena kaikki esitetyt luottamushenkilöt vapautetaan luottamustoimista.
PÄÄTÖS

6§
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

1) kirkkovaltuusto totesi, että seurakunnan jäsenyyden lakkaaminen,
lakkauttaa samalla vaalikelpoisuuden ja vapauttaa vaalikelpoisuutensa
menettäneet henkilöt luottamustehtävistään, koska vaalikelpoisuus on
luottamushenkilön aseman edellytys.
2) kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi ja kutsui Sakari Niemen (Yhteinen
seurakuntamme) ja Liisa Kiljusen (Keskusta ja sitoutumattomat) kirkkovaltuuston jäseniksi.
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja mahdollisesti varapuheenjohtajan valinta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi
Kirkkoneuvosto 09.02.2022 § 11
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 13.1.2021 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Anne
Kietäväisen. Hän on ilmoittanut ---- ja menettänyt vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustoimiin.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Jos kirkkovaltuusto esittää kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi nykyistä kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaa tulee kirkkovaltuuston
valita keskuudestaan myös uusi varapuheenjohtaja.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkovaltuusto 16.02.2022
ESITYS

kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Jos puheenjohtajaksi valitaan nykyinen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja niin kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan myös uusi varapuheenjohtaja.
Eeva-Liisa Luukkonen esitti uudeksi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
Laura Pitkosta. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto valitsi uudeksi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Laura
Pitkosen.

7§
Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Terhi Salo, p. 050-4210075, terhi.salo@evl.fi

Laura Pitkonen jatkoi puheenjohtajana 7 § alkaen.

Kirkkoneuvosto 09.02.2022 § 12
Kirkon Kirjuri-tietojärjestelmän mukaan osa luottamushenkilöistä ei ole enää Puumalan seurakunnan jäsen joko poismuuton tai kirkosta eroamisen takia. Kirkkoneuvoston
kokoonpanosta on näin jäänyt pois yksi varsinainen jäsen ja kolme varajäsentä.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______
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Kirkkoneuvoston jäsenyys tai varajäsenyys ei edellytä jäsenyyttä tai varajäsenyyttä
kirkkovaltuustossa.
”Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa.” (KL 23:8)
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) vapauttaa kirkkoneuvoston jäsenyydestä 10 § mainitut henkilöt siltä
osin kuin he ovat kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä.
2) valitsee kirkkoneuvostoon varsinaisen jäsenen poisjääneen Kirsi Sarven tilalle
3) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Kaija Huhtiselle henkilökohtaisen varajäsenen
4) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Pentti Lautalalle henkilökohtaisen varajäsenen
5) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Heidi Pietikäiselle
henkilökohtaisen varajäsen
6) tekee muut mahdollisesti tarpeelliseksi arvioimansa valinnat kirkkoneuvoston toimivuuden turvaamiseksi.

PÄÄTÖS

kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen täydennetyn esityksen mukaan.

Esittelijän lisäys:
”Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.” (KL 23:8)

…1) vapauttaa kirkkoneuvoston jäsenyydestä 10 § mainitut henkilöt siltä osin kuin he
ovat kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä.

Kirkkovaltuusto 16.02.2022
ESITYS

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

1) vapauttaa kirkkoneuvoston jäsenyydestä kirkkoneuvoston 9.2.2022
pitämän kokouksen 10 § mainitut henkilöt siltä osin kuin he ovat kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä.
2) valitsee kirkkoneuvostoon varsinaisen jäsenen poisjääneen Kirsi Sarven tilalle

PUUMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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3) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Kaija Huhtiselle henkilökohtaisen varajäsenen
4) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Pentti Lautalalle henkilökohtaisen varajäsenen
5) valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Heidi Pietikäiselle
henkilökohtaisen varajäsen
6) tekee muut mahdollisesti tarpeelliseksi arvioimansa valinnat kirkkoneuvoston toimivuuden turvaamiseksi.
PÄÄTÖS

1) kirkkovaltuusto vapautti kirkkoneuvoston jäsenyydestä kirkkoneuvoston 9.2.2022 pitämän kokouksen 10 § mainitut henkilöt siltä osin kuin he
ovat kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä.
2) kirkkovaltuusto valitsi Kirsi Sarven tilalle kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Eeva-Liisa Luukkosen.
3) kirkkovaltuusto valitsi Kaija Huhtisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Liisa Kiljusen
4) kirkkovaltuusto valitsi Pentti Lautalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Aino Keijosen.
5) kirkkovaltuusto valitsi Heidi Pietikäisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maritta Pulliaisen
6) kirkkovaltuusto valitsi Arvo Ikosen kirkkoneuvoston varajäseneksi
kirkkoneuvoston toimivuuden turvaamiseksi.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
_______ _______

