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Kokousaika
Kokouspaikka

17.1.2017 klo 17.00–17.45
Seurakuntakeskus, kahvio

Osanottajat

Sariola Heikki
Välkkilä Aila
Alkula Martti
Harju Aulis
Harri Marketta
Koski-Säntti Aarne
Kotila Minna
Laulaja Eija
Marttila Eija
Muurimäki Leena
Ojala Yrjö
Penttilä Veli-Matti
Rinta-Kiikka Leena
Marttila Minna

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Ala-Luopa Jukka
Ala-Käkelä Liisa
Latva-Nikkola Jani
Niemelä Aija
Siekkinen Jarkko

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen
Kurikan alueseurakunnan kappalainen
Jurvan kappeliseurakunnan kappalainen

Anna-Liisa Rantakokko
Asiat

talousjohtaja, sihteeri

1 – 14 §
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Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen hän piti alkuhartauden.
Suoritettiin nimenhuuto.

Kn 2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapuan tuomiokapituli on vahvistanut Kurikan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 24.2.2016. Uusitun ohjesäännön 1 §:n mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja valtuustokaudella
2015-2018 yksitoista muuta jäsentä.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §).
Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kappeliseurakunnan kappalaisella (KJ 9 luku 3 §).
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta (Kn 6 § / 2001).
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajille, Jalasjärven, Jurvan kappeliseurakuntien sekä Kurikan alueseurakunnan aluekappalaisille ja tilintarkastusyhteisölle 11.1.2017.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 3 §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Kn 4 §

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Ojala
Yrjö ja Penttilä Veli-Matti.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa torstaina 19.1.2017.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään
tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.
Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 20.1.–5.2.2017.
Tämä kutsu pidetään nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 12.1.–5.2.2017.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottamana pöytäkirjantarkastajiksi Yrjö Ojalan ja Martti Alkulan.
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Valmistelija kirkkoherra Heikki Sariola
Tuomiokapitulilta tulleiden ohjeiden mukaan seurakunnan valmistelemaan materiaaliin liitetään ”Kirkkoneuvoston arvio seurakunnan tilasta
ja toiminnasta”.
Oheistuksen mukaan seurakunnasta lähtee kaikki materiaali 9.3.2017
mennessä piispalle ja hänen seurueelleen.
Kirkkoneuvoston työskentelyyn osallistuvilla viranhaltijoilla on piispantarkastusta varten omat lausuntonsa/tehtävänsä, joten he eivät osallistu lausunnon antamiseen.
Kirkkoherran esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän seuraavaa: kirkkoneuvosto antaa pyydetyn lausunnon varapuheenjohtajan
johdolla.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn aikana
toimi varapuheenjohtaja Aila Välkkilä.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Sariola, puh. 040 505 1482.
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi
2017–2018
Valmistelija talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu
koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja (kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu).
Talousjohtajan esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän seuraavaa: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa
1. kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017–2018 ja
2. kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017-2018.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko, puh. 044 456
9020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________

________

KURIKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Kn 9 §

PÖYTÄKIRJA
17.1.2017

Nro 1/2017

6

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2017–2018
Valmistelija talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan 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.
Kurikan seurakunnan 24.2.2016 vahvistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajana virkansa
puolesta kirkkoherra sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja valtuustokaudella 2015-2018 yksitoista muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston
ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali suoritetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille
varajäsenet.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n (6.6.2014/414) mukaan 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.
Edelliseen kohtaan liittyvän kommentaaritulkinnan mukaan 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. Kiintiöperiaate tulee ottaa huomioon toimielintä
valittaessa. Jos toimielimen kokoonpano ei ole säännöksen mukainen,
vaali on toimitettava uudelleen.
Talousjohtajan esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän seuraavaa: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi
2017–2018 ja
2. valitsee kirkkoneuvostoon vuosiksi 2017-2018 yksitoista muuta jäsentä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko, puh. 044 456
9020.
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Kirkkoneuvoston varajäsenten vaali vuosiksi 2017-2018
Valmistelija talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan 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.
Kurikan seurakunnan 24.2.2016 vahvistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajana virkansa
puolesta kirkkoherra sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja valtuustokaudella 2015-2018 yksitoista muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston
ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali suoritetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille
varajäsenet.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n (6.6.2014/414) mukaan 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.
Edelliseen kohtaan liittyvän kommentaaritulkinnan mukaan 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. Kiintiöperiaate tulee ottaa huomioon toimielintä
valittaessa. Jos toimielimen kokoonpano ei ole säännöksen mukainen,
vaali on toimitettava uudelleen.
Talousjohtajan esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän seuraavaa: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston varajäsenten vaalin vuosiksi 2017-2018.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko, puh. 044 456
9020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________

________
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Valmistelija talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko
Kurikan seurakunnan kirkkoneuvosto on 30.10.2012 päättänyt yhdenmukaistaa käytäntöä autojen lämmityskorvauksen osalta siten, että sekä
alueseurakunnassa että kappeliseurakunnassa Jurvassa peritään 20 euroa korvausta lämmityskaudelta niiltä työntekijöiltä, jotka käyttävät
sähköä auton lämmittämiseen.
Jalasjärven liityttyä Kurikan seurakuntaan on vastaava tilanne: Jalasjärvellä ei ole peritty autolämmityspistokkeen käytöstä korvausta. Sähkön
kilowattitunnin hinnan tarkistus osoittaa, että ei ole tarvetta nostaa korvausta. Korvauskäytännön kuitenkin tulee olla yhtenäinen kaikkien
seurakunnan työntekijöiden osalta.
Talousjohtajan esitys: Edellä olevaan valmisteluun viitaten esitän, että
kirkkoneuvosto päättää lämmityskaudelta perittävän korvauksen määräksi edelleen 20 euroa niiltä Kurikan seurakunnan työntekijöiltä, jotka
käyttävät sähköä auton lämmittämiseen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko, puh. 044 456
9020.
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________
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Kirkkoneuvoston tiedotusasiat
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa seuraavaa:
- kirkkoherra on antanut lausunnon seurakuntapastori Anssi Massisen virkavapausanomukseen 9.3.-31.8.2017
- kirkkoherra on antanut lausunnon pastori Meri Tirroniemen määräämiseksi vs. seurakuntapastoriksi Anssi Massisen tilalle
- Jalasjärven kappelineuvoston pöytäkirja 8/2016
- Kurikan alueneuvoston pöytäkirja 5/2016
- Aluehallintoviraston kuulutus 14.12.2016: Ympäristönsuojelulain
mukainen päätös /Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 175/2016/1
- Aluehallintoviraston kuulutus 14.12.2016: Vesilain mukainen päätös nro 105/2016/2
- kirkkoherran informaatio vuodenvaihteen muutoksista seurakunnan jäsenmäärässä: jäsenmäärän vähennys 1,8 prosenttia
- kirkkoherra informaatio piispantarkastuksen ohjelmasta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että aluekappalainen Jarkko Siekkinen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.40.
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Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45 ja antoi samalla oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan sivulla 14 - 16.

KIRKKONEUVOSTON PUOLESTA

Heikki Sariola
puh.joht.

Aila Välkkilä
puh.joht. 7 §

Anna-Liisa Rantakokko

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY
Kurikassa ____ / ____ 2017 Kurikassa ____ / ____ 2016

Yrjö Ojala

Martti Alkula

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.1.5.2.2017 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 12.1.-5.2.2017 seurakunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kurikantie 21, Kurikka.
Viran puolesta todistetaan, että näin on menetelty

Ilmoitustaulunhoitaja

