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PÖYTÄKIRJA
Aika:

Tiistai 21.1.2020 kello 17.00-18.56

Paikka:

Keskustan seurakuntatalo, tornisali

Läsnä:

Salomäki Matti
Kallio Jorma
Hakola Anni
Jylhä Eeva
Keltto Veli
Lemettinen Pentti
Liljamo Carita
Niemi Mikko
Rintaniemi Tapio
Ylimäki Teija
Haasio Minna
Nyrhilä Oiva

Poissa:

Mirjami Mäntymaa, Klemettilä Anna-Maija ja Kattelus Juha.

puheenjohtaja, tuomiorovasti, esittelijä
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Muut läsnäolijat:
Ikola Simo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kuivila Leena, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Minna Ylimäki-Hemminki, sihteeri
Juha Ylinen
Sanna Mehtälä
Asiat:

9-23

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Matti Salomäki, puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Lapualla

Minna Ylimäki-Hemminki, sihteeri

. päivänä tammikuuta 2020

Teija Ylimäki

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Tapio Rintaniemi

______________

_____________
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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.1. – 10.2.2020 välisen ajan.
Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Koulukatu 2, 62100 Lapua.
Todistaa viran puolesta
_________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
9 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja se on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu
kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta.
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille
Esitys, tuomiorovasti:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
11 § SIHTEERIN VALINTA
Talousjohtajan ollessa vuosilomalla tarvitaan kokoukseen sihteeri.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi tiedottaja Minna Ylimäki-Hemmingin.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksen sihteeriksi tiedottaja Minna Ylimäki-Hemmingin.
12 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Mikko
Niemi ja Tapio Rintaniemi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______________

_____________
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Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 27. tammikuuta
2020
kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 27.1.-10.2.2020 välisenä aikana.
Esitys, tuomiorovasti:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Tapio Rintaniemi ja
Mikko Niemi.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Koska Mikko Niemi ilmoitti esteestä, päätettiin pöytäkirjantarkistajaksi ja mahdollisiksi
ääntenlaskijoiksi valita Tapio Rintaniemen ja Teija Ylimäen.
13 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys, tuomiorovasti:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kaksi pykälää lisättiin esityslistalle: Seurakunnan energiakatselmushanke ja ehdotus
uusiksi nimikkoläheteiksi Kanervikkoahojen tilalle.
14 § ILMOITUSASIAT
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
- 1§
Populuksen päätökset:
Muistiot:
- Kity -muistio 7/2019
- Kity -muistio 1/2020
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
- 1/2020 Hpkvn maallikkojäsenten ja kkokn maallikkoedustajien vaalien

toimittaminen sekä ehdollepano khn jäsenten vaalia varten
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

-A1/2020 Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020
on julkaistu.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______________

_____________
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Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto merkitsi em. asiat tiedoksi.
15 § SEURAKUNTAPASTORIN IRTISANOUTUMINEN
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi pastori Juha Palon kirjeen ja pyytää
tuomiokapitulia päättämään hänen virkamääräyksensä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntapastoriksi 29.2.2020.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.
16 § SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISEN VALINTA
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen
pastori Riitta Hepomäelle seurakuntapastorin sijaiseksi Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaa
1.3.2020-31.1.2021.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.
17 § LUPA SUUREMPIIN RIPPIKOULURYHMIIN
Rippikoululaisten määrä on vuonna 2020 sellainen, että rippikoululaiset saadaan
mahtumaan kuuteen ryhmään, mikäli ryhmäkokoa kasvatetaan vähän suuremmaksi.
Rippikouluryhmän maksimikoko on 25 rippikoululaista, mutta kirkkoneuvosto voi antaa
luvan tilapäisesti poiketa tästä ryhmäkoosta. Rippikoulutyön esitys on, että
kirkkoneuvoston antaisi luvat seuraavanlaisin ryhmäkokoihin:
-Hiihtis 26
-Kaara I 27+1 päivärippikoululainen
-Kaara II 27
-Piispala 26
Näillä ryhmäkoon ylityksillä saadaan toteutettua nuorten ryhmätoiveet parhaalla tavalla.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto antaa luvan ylittää rippikouluryhmäkoon esitetyllä tavalla.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______________

_____________
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Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto antoi luvan ylittää rippikouluryhmäkoon.
18 § KAARANMÄNNIKÖN LEIRIKESKUKSEN TILANNE
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto päättää odottaa strategiatyöryhmän ehdotusta Kaaranmännikön
leirikeskuksen kohtalosta sekä siirtää hiihtolomariparin sekä kesän rippikoulut muihin
leirikeskuksiin ja antaa viranhaltijoille oikeuden tehdä ratkaisut toimintasuunnitelmasta
poikkeavasta rippikoulutoteutuksesta leirien pitopaikkojen osalta.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.
19 § KIRKOLLISKOKOUKSEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON VAALIT
Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokousedustajien vaali on toimitettava tiistaina
11.2.2020 kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä. Vaalissa noudatetaan kirkkolain
23:13-14 sekä kirkon vaalijärjestyksen 69-96 pykälien sekä kirkkohallituksen yleiskirjeen
1/2020 ohjeita. Äänestäjille lähetetään kokouskutsun yhteydessä kaksi äänestyslippua,
kaksi äänestyskuorta ja kaksi ehdokaslistojen yhdistelmää. Vaalitoimitukseen saapuvia
pyydetään tuomaan saamansa vaaliliput mukanaan äänestykseen. Vaaliin on mahdollista
osallistua myös lähettämällä vaaliliput postitse seurakuntaan ennen edellä mainittua
kokousta.
Esitys, Tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa hiippakuntavaltuuston ja
kirkolliskokousedustajien vaalin tiistaina 11.2.2020 voimassa olevan lainsäädännön ja
muun ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.

20 § SEURAKUNNAN ENERGIAKATSELMUSHANKE
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntataloon tilataan energiakatselmushanke.
21 § EHDOTUS UUSIKSI NIMIKKOLÄHETEIKSI KANERVIKKOAHOJEN TILALLE
Lähetystyöryhmä esittää, että uusiksi nimikkoläheteiksi Kansanlähetyksen kautta
otetaan Johanna ja Shuhei Yamaguchi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______________

_____________
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Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa uusiksi nimikkoläheteiksi Kansanlähetyksen kautta
Johanna ja Shuhei Yamaguchin. Heidän työkenttänsä on Japani.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa uusiksi nimikkoläheteiksi Kansanlähetyksen kautta
Johanna ja Shuhei Yamaguchin. Heidän työkenttänsä on Japani.
22 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Matti Salomäki kertoi että on keskustellut uuden talousjohtajan kanssa työn
aloittamisesta. Maaliskuun alussa aloittanee. Voi tulla jo viikolla 8. Viikon 10 on
lomalla.
23 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______________

_____________
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