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NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

1§

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 3

KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Veikko Jaaranen. Akuhartauden
piti kirkkoherra Markus Kontiainen. Veisattiin virsi 443.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KL 7:4 mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5 mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkovaltuuston
päättämällä tavalla. Kirkkovaltuusto päättää ensimmäisessä kokouksessaan,
että kirkkovaltuuston kokousajasta, paikasta ja pöytäkirjan nähtävillä olosta
ilmoitetaan Ylä-Karjala lehdessä julkaistavalla kirkollisten ilmoitusten
yhteydessä olevalla kuulutuksella.

Pj:n esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KV:n päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

3§

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 4

TYÖJÄRJESTYS

Pj:n esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KV:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

4§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
Kirkkovaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkistajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkovaltuusto kokouksessaan.

Pj:n esitys

Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan kaksi jäsentä (KJ 7:6). Aakkosjärjestyksen
mukaan vuorossa ovat Hakkarainen Tarja ja Jaaranen Merja.
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa viimeistään torstaina 10.01.2019. ja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.01.2019K alkaen (KL 25:3).

KV:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

5§

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 5

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.” (KJ 8:2)

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Valtuutettu Hannu Mikkilä esitti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Ulla
Myllystä. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
vuosiksi 2019 - 2020 Ulla Myllysen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

6§

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 6

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 - 2020.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Valtuutettu Ulla Myllynen esitti kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
Hannu Mikkilää. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
vuosiksi 2019 - 2020 Hannu Mikkilän.
Valtuutettu Hannu Martikainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 19:27
Valtuutettu ja kokousta johtanut Veikko Jaaranen luovutti
puheenjohtajuuden valitulle kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Myllyselle
§ 7 lähtien.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

7§

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 7

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan,
johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §).
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (KL
25:10a).
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.

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se asettaa suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan, johon se valitsee keskuudestaan kolme varsinaista
jäsentä ja kolme varajäsentä.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Puheenjohtajana jatkoi valittu kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla
Myllynen.
Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaa puheenjohtaja esitti
Matti Kämäräistä, Ella Kärkeä ja Pertti Ryynästä ja varalle Veikko Jaarasta,
Tarja Hakkaraista ja Tarmo Korhosta. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan
varsinaisiksi jäseniksi Matti Kämäräisen, Ella Kären ja Pertti Ryynäsen sekä
varalle Veikko Jaarasen, Tarja Hakkaraisen ja Tarmo Korhosen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 8

8§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA HÄNEN
VARAJÄSENENSÄ VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään 5 enintään
11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.(KL10:1-2)
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Valitulla
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (Kn ohjes. 1:1 §)
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Kn ohjes. 1: 2 §
Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänelle varajäsenen.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi puheenjohtaja esitti Matti Kämäräistä
ja hänen varajäseneksi Markku Siiraa. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
vuosiksi 2019 - 2020 Matti Kämäräisen ja hänen varajäseneksi Markku
Siiran.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

9§

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 9

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään 5 enintään
11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
(KL 10:2)
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (KL
25:10a).
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.
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Valitulla
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (Kn ohjes. 1:1 §)
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Kn ohjes. 1: 2 §).

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi
2019-2020 kirkkoneuvostoon kahdeksan (8) jäsentä.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Kirkkoneuvoston jäseniksi puheenjohtaja ehdotti Merja Jaarasta, Jaakko
Korhosta, Sirkka Kotilaista, Emma Kärkkäistä, Ella Kärkeä, Irma Niskasta,
Pertti Ryynästä ja Miia Rautiaista. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi
2019 - 2020 Merja Jaarasen, Jaakko Korhosen, Sirkka Kotilaisen, Emma
Kärkkäisen, Ella Kären, Irma Niskasen, Pertti Ryynäsen ja Miia Rautiaisen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

10 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 10

KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään 5
enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla
jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (KL 10:2).
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (KL
25:10a).
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.
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Valitulla
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (Kn ohjes. 1:1 §).
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Kn ohjes. 1: 2 §).

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 jokaiselle kirkkoneuvoston jäsenelle (8) henkilökohtaisen varajäsenen.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi puheenjohtaja esitti Lilja
Kilpeläistä Merja Jaarasen varajäseneksi, Tarmo Korhosta Jaakko Korhosen
varajäseneksi, Kaisu Korhosta Sirkka Kotilaisen varajäseneksi, Anna-Liisa
Väyrystä Emma Kärkkäisen varajäseneksi, Soile Väänästä Ella Kären
varajäseneksi, Tarja Hakkaraista Irma Niskasen varajäseneksi, Hannu
Martikaista Pertti Ryynäsen varajäseneksi ja Sinikka Mustosta Miia
Rautaiaisen varajäseneksi. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti henkilökohtaisiksi varajäseniksi
vuosiksi 2019 - 2020 seuraavat;
Lilja Kilpeläinen (Merja Jaarasen varajäsen)
Tarmo Korhonen (Jaakko Korhosen varajäsen)
Kaisu Korhonen (Sirkka Kotilaisen varajäsen)
Anna-Liisa Väyrynen (Emma Kärkkäisen varajäsen)
Soile Väänänen (Ella Kären varajäsen)
Tarja Hakkarainen (Irma Niskasen varajäsen)
Hannu Martikainen (Pertti Ryynäsen varajäsen)
Sinikka Mustonen (Miia Rautiaisen varajäsen)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi
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N:o 1/2019
Sivu 11

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

11 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 12

JULISTUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntien puheenjohtajan ja
kuusi muuta jäsentä johtokuntaan sekä kolme varajäsentä ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen. (KL 10:4, Julistuksen johtokunnan
johtosääntö 4 §

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 Julistuksen johtokunnan puheenjohtajan.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Julistuksen johtokunnan puheenjohtajaksi puheenjohtaja esitti Veikko
Jaarasta. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti julistuksen johtokunnan
puheenjohtajaksi Veikko Jaarasen vuosiksi 2019 - 2020.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

12 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 13

KASVATUKSEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntien puheenjohtajat ja
kuusi muuta jäsentä johtokuntiin sekä kolme varajäsentä ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen. (KL 10:4, Kasvatuksen johtokunnan
johtosääntö 4 §)

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 Kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajaksi puheenjohtaja esitti Kaisu
Korhosta. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kasvatuksen johtokunnan
puheenjohtajaksi vuosiksi 2019 - 2020 Kaisu Korhosen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

13 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 14

PALVELUN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokuntien puheenjohtajan ja
kuusi muuta jäsentä johtokuntaan sekä kolme varajäsentä ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen. (KL 10:4, Palvelun johtokunnan johtosääntö
4 §.

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 palvelun johtokunnan puheenjohtajan

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Palvelun johtokunnan puheenjohtajaksi puheenjohtaja esitti Sirkka
Kotilaista. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti palvelun johtokunnan puheenjohtajaksi
vuosiksi 2019 - 2020 Sirkka Kotilaisen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
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N:o 1/2019
Sivu 15

14 §
JULISTUKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen julistuksen johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä johtokuntaan sekä kolme (3) varajäsentä
ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen. (KL 10:4, Julistuksen
johtokunnan johtosääntö 4 §).
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (KL
25:10a.
Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 julistuksen johtokuntaan kuusi (6) jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä
ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Julistuksen johtokunnan jäseniksi puheenjohtaja esitti Tarja Hakkaraista,
Lilja Kilpeläistä, Hannu Martikaista, Riitta Tiensuuta, Kari Tolvasta ja Soile
Väänästä ja varalle tässä järjestyksessä Armi Kurki, Ella Kärki ja Irma
Niskanen. Muita eistyksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti julistuksen johtokuntaan varsinaisiksi
jäseniksi vuosiksi 2019 - 2020 Tarja Hakkaraisen, Lilja Kilpeläisen, Hannu
Martikaisen, Riitta Tiensuun, Kari Tolvasen ja Soile Väänäsen sekä varalle
tässä järjestyksesä Armi Kurki, Ella Kärki ja Irma Niskanen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 16

15 §
KASVATUKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta
jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen. (KL 10.4, Kasvatuksen johtokunnan johtosääntö 4 §).
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (KL
25:10a.)
Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 Kasvatuksen johtokuntaan kuusi (6) jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä
ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Kasvatuksen johtokunnan jäseniksi puheenjohtaja esitti Veikko Jänönen,
Tarmo Korhonen, Emma Kärkkäinen, Hannu Mikkilä, Irma Niskanen ja
Miia Rautiainen ja varalle tässä järjestyksessä Anna-Liisa Väyrynen, Soile
Väänänen ja Henri Lignell. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kasvatuksen johtokuntaan varsinaisiksi
jäseniksi vuosiksi 2019 - 2020 Veikko Jänösen, Tarmo Korhosen, Emma
Kärkkäisen, Hannu Mikkilän, Irma Niskasen ja Miia Rautiaisen sekä varalle
tässä järjestyksessä Anna-Liisa Väyrynen, Soile Väänänen ja Henri Lignell.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

16 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 17

PALVELUN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta
jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä ja määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen. (KL 10:4, Palvelun johtokunnan johtosääntö 4 §).
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (KL
25:10a.)

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 20192020 Palvelun johtokuntaan kuusi (6) jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä ja
määrää varajäsenten kutsumisjärjestyksen

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Palvelun johtokuntaan puheenjohtaja esitti varsinaisiksi jäseniksi Tarmo
Korhosta, Sinikka Mustosta, Maija Pöyhönen-Jänöstä, Alpo Rojua, Markku
Siiraa ja Anna-Liisa Väyrystä sekä varalle tässä järjestyksessä Väinö
Jänönen, Lilja Kilpeläinen ja Irja Virkkunen. Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti palvelun johtokuntaan vuosiksi 2019 2020 Tarmo Korhosen, Sinikka Mustosen, Maija Pöyhönen-Jänösen, Alpo
Rojun, Markku Siiran ja Anna-Liisa Väyrysen sekä varalle tässä
järjestyksessä Väinö Jänönen, Lilja Kilpeläinen ja Irja Virkkunen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

17 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 18

HÖLJÄKÄN HAUTAUSMAATOIMIKUNNAN VALITSEMINEN
Höljäkän hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kolmijäsenisen hautausmaatoimikunnan Höljäkän ja
Porosaaren kylien asukkaista. Toimikuntaan kuuluu kolme jäsentä.
Kirkkovaltuusto määrä yhden jäsenistä kokoonkutsujaksi.
(Höljäkän hautausmaan käyttösuunnitelma hyväksytty KV:ssa 12.10.1995,
vahvistettu kapitulissa 11.9.96).
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä miehiä että
naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. (KL
25:10a).

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee Höljäkän
hautausmaatoimikuntaan vuosiksi 2019-2022 kolme jäsentä ja määrää yhden
heistä kokoonkutsujaksi.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Höljäkän hautausmaatoimikuntaan puheenjohtaja esitti jäseniksi Jaakko
Korhosta, joka toimii kokoonkutsujana, Päivi Eskelinen-Hiltusta ja Ella
Kärkeä.
Muita esityksiä ei tullut.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Höljäkän hautausmaatoimikuntaan
jäseniksi Jaakko Korhosen, Päivi Eskelinen-Hiltusen ja Ella Kären.
Kokoonkutsujaksi nimettiin Jaakko Korhonen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

18 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 19

TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2022
Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten ammattitilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastjan ja yhden
varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden
ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastjan tulee olla JHTT-, KHT- tai
HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT-, tai HTM-tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä
seurakunnan jäsenyyttä.
Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan.
Mikälil tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana
yhteensä alle 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole
velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen
toimittamiseen. Perusammattitaitoon kuuluvat JHTT-, KHT-, tai HTMtutkinnon suoritamisen lisäksi mm. kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä
kirkkohallituksen taloushallinnosta antamien ohjeiden tunteminen. Mikäli
seurakuntatalous valitsee tilintarkastusyhteisön, valintakriteerinä voi olla
myös yhteisön mahdollisuus tarjota erityisosaamista esimerkiksi
konsernihallintoon tai verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kokonaishinta
lisäkuluineen ei voi olla kaikkein painavin valintakriteeri, vaan hyvin
hoidettu tilintarkastus on seurakunnan etujen mukaista.
Valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen seurakunnissa ei ole enää
luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa.
Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen
arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja
tarkastee ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan
edellyttämässä laajuudessa.
Nurmeksen seurakunnan tilintarkastuspalkkiot ovat pienet seurakunnan
muihin hallintomenoihin verrattuna, joten seurakunnalla ei ole velvollisuutta
kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen
seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten
tilintarkastusyhteisön BDO Audiator Oy. Tarkastuspäiviä kaksi ja
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-tilintarkastaja.
Perusteena; tilintarkastusyhteisön vankka seurakuntahallinnon tuntemus ja
jatkuvuus. Tarkastuspalkkiot ovat pienet.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

19 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 20

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksen
kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää,
miten muuten kokouksista seurakunnan jäsenille tiedotetaan. Kirkkojärjestyksen määräyksen mukainen tiedottaminen riittää kokouksen laillisuuden edellytykseksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston kokousajasta, paikasta ja pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan Ylä-Karjala
lehdessä julkaistavalla kirkollisten ilmoitusten yhteydessä olevalla kuulutuksella

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

20 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 21

MUUT ASIAT
Valtuutettu Hannu Mikkilä kyseli talousselvitystä koskien Nurmeksen ja
Valtimon yhteistä hanketta. Asiasta keskusteltiin.
Valtuutettu Anna-Liisa Väyrynen toi esiin siirtymisen kokouskutsujen ja
esityslistojen postittamiseen sähköpostitse. Asiasta keskusteltiin.
Valtuutettuja informoitiin tietosuojaselosteesta koskien luottamushenkilöitä ja
jaettiin salassapitolomakkeet täytettäväksi.

21 §

ILMOITUSASIAT
14.1.2019 klo 17 luottamushenkilökoulutusta seurakuntakeskuksessa
19.2.2019 valtuutettujen yhteinen palaveri Nurmes-Valtimo
Su 3.2.2019 luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen kirkossa messussa
klo 10. Samalla on Yhteisvastuun aloitussunnuntai. Tilaisuus jatkuu
rukoushuoneella messun jälkeen.
Työalojen esittäytyminen keväämmällä.
Merkittiin kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

22 §

PÖYTÄKIRJA

N:o 1/2019
Sivu 22

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoitteen. Kokous päättyi klo 20.25. Loppuvirtenä
veisattiin virsi 484.

23 §

KÄSITELTÄVÄ ASIA

Esitys
KN:n päätös
KV:n päätös

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN EV.-LUT. SEURAKUNTA
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto Kokouspäivämäärä 9.1.2019
Pykälä 22
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
Kieltojen
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
perusteet
täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-4, 20-22

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että
päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Telekopio: 0295642501
Puhelin:
0295642502
Sähköposti:

Kirkollisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 5-19

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
Telekopio:
(017) 288 8420
Kirkkohallitus, pykälät

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

30 päivää

Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai
Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät

Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle
kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja
on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan
saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajanti1 5, Helsinki
Telekopionumero: 010 364 3314
Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa
204 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

