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Kokouksen avaus ja alkuhartaus

§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (1 §) kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa
ennen kokousta valtuutetuille. Esityslista on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (8 §). Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille 13.1.2021. Kokouskutsu, joka on pidettävä viikon ajan seurakunnan ilmoitustaululla
ennen kokousta, on ollut asialuetteloineen nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
13.1.-20.1.2021. KL:n 7. luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Nimenhuudon jälkeen todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kvalt.päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2

Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjanpitäjänä toimii kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan talouspäällikkö.

Kvalt.päätös Päätös esityksen mukaisesti

§3

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Kvalt.päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Mika Tölli ja Veli-Matti Hietikko.

§4

Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen
Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 21.1.-21.2.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikana
ma-to klo 9-14. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 21.1.-21.2.2021. Tämän mukainen ilmoitus on Rauhan Tervehdyksessä 14.1.2021.
Todetaan, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on KL:n 25 luvun 3 §:n mukaan pantava
vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle. Pöytäkirja tai
päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kvalt.päätös Päätös esityksen mukainen

§5

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2. momentin mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat
otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto
toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 6 §:n mukaan asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksynee tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Kvalt.päätös Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena.
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§6

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenien vaali
Valmistelu: Vs. kirkkoherra Ville Karppelin, p. 044-7372612
Kirkkojärjestys 8 luku, § 2:
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”
Kirkkolaki 10 luku, § 2:
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa”.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1. luku, Kirkkoneuvoston kokoonpano:
”Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina
jäseninä varapuheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Tämän jälkeen valitaan varajäsenet.”

Esitys (kh):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajien, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2021-2022.
Kirkkoneuvoston päätös 16.12.2021 (§ 94): Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kvalt.päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Nelli Kauppi, ja varapuheenjohtajaksi Helena Lithovius.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Janne Marjanen, ja hänen varajäsenekseen Toivo Snellman.
Kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin yksimielisesti:
Anna-Mari Karppinen

varajäsen: Mika Tölli

Mikko Lepistö

varajäsen: Anu Luokkala

Samuli Kolehmainen

varajäsen: Kirsti Leiviskä

Veli-Matti Hietikko

varajäsen: Leino Saarela

Karoliina Ojanperä

varajäsen: Pirita Piipari

Airi Olsbo

varajäsen: Jouko Matero

Anne Salmenhaara

varajäsen: Anu Markus
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§7

Ilmoitusasiat
Seuraava kirkkoneuvoston kokous 27.1.2021 klo 18.00

§8

Valitusosoitus ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet, jotka seuraavat pöytäkirjan liitteenä. Kokous
päättyi klo 18.42.
Kokouksen puolesta

Nelli Kauppi
puheenjohtaja

Jukka Aatsinki
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.
Tyrnävällä 20.1.2021

Veli-Matti Hietikko
pöytäkirjantarkastaja

Mika Tölli
pöytäkirjantarkastaja

Edellä oleva pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.1.- 21.2.2021
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Ilmoitus nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 21.1.- 21.2.2021.
Todistetaan Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.2.2021.

Teemu Isokääntä
Kirkkoherra
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