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1§

Kokouksen avaus
KJ 8 luvun 5 §:n mukaisesti kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu (Niilo
Pitkänen), joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Päätös: Kirkkovaltuutettu Niilo Pitkänen toivotti valtuutetut tervetulleiksi kokoukseen
ja julisti kokouksen avatuksi.
Yhdessä veisatun alkuvirren 443 1-2 säkeistöjen jälkeen kirkkoherra Mikko
Lappalainen piti alkuhartauden, jonka päätteeksi veisattiin 443 virren 3-5 säkeistöt.

2§

Nimenhuuto
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
KV:n työjärjestys 3 §.
Päätös: Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli kaikki 15 valtuutettua.

3§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsutaan koolle kuulutuksella, joka on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
7.1. – 14.1.2019 ja jokaiselle valtuutetulle 7.1.2019 postitettavalla kutsukirjeellä.
Kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on myös ilmoitettu kirkkoneuvoston jäsenille.
KJ 8:5, 1-2.
Kirkkoherran ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
KV:n työjärjestys 4 §.
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Eila Kauppinen ja Jussi
Raerinne.

5§

Asioiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen
Kirkkoherran ehdotus: Esityslistaa ehdotetaan asioiden käsittelyjärjestykseksi.
KV:n työjärjestys 9 §.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti esityslistaa päätettiin pitää asioiden käsittelyjärjestyksenä.

6§

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2019 – 2020
KJ 8 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 110 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2019 – 2020.
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Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti Marja Multanen ja varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 Teuvo
Karjalainen.
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajan toiminut Niilo Pitkänen
kutsui kokousta johtamaan puheenjohtajaksi valitun Marja Multasen.
Marja Multanen kiitti valtuutettuja hänelle osoitetusta luottamuksesta.

7§

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali vuosille 2019 -2022
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaisesti ensimmäisessä kokouksessaan
valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 111 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto asettaa vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan
toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan sekä valitsee siihen kolme
varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto asettaa
vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan sekä valitsee siihen kolme varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä.
Päätös: Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosille 2019 – 2022 valittiin yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi:
1. Pirkko Löppönen
2. Helena Pakarinen
3. Teuvo Karjalainen
ja varajäseniksi : Martti Haaranen, Vilho Mikkonen ja Jussi Raerinne.

8§

Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2019 – 2020
Kirkkovaltuusto toimittaa toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa
kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalin.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1. luvun mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtajana
toimii kirkkoherra virkansa puolesta.
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan vaalilla kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 varsinaista
jäsentä, jotka valitaan vaalilla kirkkovaltuustossa ja tämän jälkeen eri vaalilla valitaan
viidelle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 112 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto toimittaa vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalin vuosille 2019 – 2020 kirkkoneuvoston
ohjesäännön 1. luvun mukaisesti.
Vaalissa tulee huomioida tasa-arvokiintiöt.
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Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto
toimittaa vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston jäsenten ja
varajäsenten vaalin vuosille 2019 – 2020 kirkkoneuvoston ohjesäännön 1. luvun
mukaisesti. Vaalissa tulee huomioida tasa-arvokiintiöt.
Päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 valittiin
yksimielisesti Jussi Raerinne ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pentti
Pöyhönen.
Kirkkoneuvostoon vuosille 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti
varsinaisiksi jäseniksi:
henkilökohtaisiksi varajäseniksi:
1. Niilo Pitkänen
Marja-Terttu Koponen
2. Marketta Sairanen
Pirkko Löppönen
3. Tuulikki Pakarinen
Helena Pakarinen
4. Eila Kauppinen
Sirkka Kotro
5. Vilho Mikkonen
Orvo Åkerlund.

9§

Tilintarkastajien vaali vuosille 2019 – 2022
KJ 15 luvun 7 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston tulee valita toimikauttansa vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään yksi varsinainen
tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan tulee
olla JHTT-, KHT- tai HTM – tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalta
ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 113 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan seurakunnalle
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuosille 2019 – 2022.
Tilintarkastajilta/tilintarkastusyhteisöiltä pyydetään kirjallinen tarjous, ennen vuoden
2019 ensimmäistä kirkkovaltuuston kokousta, seurakunnan hallinnon ja talouden
tarkastamisesta vuosille 2019 – 2022.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan seurakunnalle tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan vuosille 2019 – 2022 saadun tarjouksen perusteella.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti saadun tarjouksen perusteella hyväksyä BDO Audiator
Oy:n tarjouksen tilintarkastuksesta varsinaisen tilintarkastajan osalta hintaan 799 €
(alv 0 %) /tarkastuspäivä ja avustavan tarkastajan osalta 534 € (alv 0%)
/tarkastuspäivä. Vastuunalaiseksi tarkastajaksi valittiin HT, JHT Taina Törrönen ja
avustavaksi tarkastajaksi KTM Joni Mäkitalo.

10 §

Diakoniatyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2019 – 2022
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen diakoniatyön johtokunnan johtosäännön
4 §:n mukaisesti diakoniatyön johtokunnalle 6 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 114 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan diakoniatyön
johtokunnan kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä vuosille 2019 – 2022.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaalissa tulee huomioida tasa-arvokiintiö.
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10 § jatkuu Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan diakoniatyön johtokunnan vuosille 2019
– 2022.
Päätös: Diakoniatyön johtokuntaan vuosille 2019 – 2022 valittiin yksimielisesti
varsinaisiksi jäseniksi:
1. Niilo Pitkänen
2. Marketta Sairanen
3. Sirkka Kotro
4. Seppo Rouvinen
5. Pentti Pöyhönen
6. Vuokko Väistö
ja varajäseniksi: Marja-Terttu Koponen, Reima Ehrukainen ja Anna-Maija Luukas.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
11 §

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille
2019 – 2022
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaisesti johtokunnalle puheenjohtajan, viisi varsinaista
jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 115 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan jumalanpalvelusja musiikkityön johtokunnan puheenjohtajan, viisi varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä vuosille 2019 – 2022.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Vaalissa tulee huomioida tasa-arvokiintiö.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto
valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan jumalanpalvelus- ja musiikkityön
johtokunnan vuosille 2019 – 2022.
Päätös: Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan puheenjohtajaksi vuosille 2019
– 2022 valittiin yksimielisesti Pirkko Löppönen.
Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2019- 2022 valittiin yksimielisesti:
1. Merja Pihlajakangas
2. Marja-Terttu Koponen
3. Helena Pakarinen
4. Teuvo Karjalainen
5. Orvo Åkerlund
ja varajäseniksi: Vilho Mikkonen, Sirkka Kotro ja Jussi Raerinne.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

12 §

Kasvatustyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2019 – 2022
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatustyön johtokunnan johtosäännön
4 §:n mukaisesti kasvatustyön johtokunnalle 6 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 116 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kasvatustyön
johtokunnan kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä vuosille 2019 – 2022.
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12 § jatkuu Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaalissa tulee huomioida tasa-arvokiintiö.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto
valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kasvatustyön johtokunnan
vuosille 2019 – 2022.
Päätös: Kasvatustyön johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2019 – 2022
valittiin yksimielisesti:
1. Tuulikki Pakarinen
2. Marja-Terttu Koponen
3. Suvi Laasonen
4. Vilho Mikkonen
5. Seppo Pietarinen
6. Jari Karvinen
ja varajäseniksi: Pirkko Löppönen, Reima Ehrukainen ja Pirkko Lehikoinen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
13 §

Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille
2019 - 2022
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunnan
johtosäännön 4 §:n mukaisesti johtokunnalle puheenjohtajan, neljä varsinaista jäsentä
ja kolme varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 117 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kiinteistö- ja
ympäristötyön johtokunnan puheenjohtajan, neljä varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä vuosille 2019 – 2022.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Vaalissa tulee huomioida tasa-arvokiintiö.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto
valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kiinteistö- ja ympäristötyön
johtokunnan vuosille 2019 – 2022.
Päätös: Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunnan puheenjohtajaksi vuosille 2019 –
2022 valittiin yksimielisesti Martti Haaranen.
Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2019 – 2022 valittiin yksimielisesti:
1. Marketta Sairanen
2. Vilho Mikkonen
3. Suvi Laasonen
4. Teuvo Karjalainen
ja varajäseniksi: Reima Ehrukainen, Merja Jääskeläinen ja Niina Immonen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14 §

Lähetystyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin vuosille 2019 - 2022
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen lähetystyön johtokunnan johtosäännön
4 §:n mukaisesti lähetystyön johtokunnalle 6 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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14 § jatkuu Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2018 § 118 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan lähetystyön
johtokunnan kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä vuosille 2019 – 2022.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaalissa tulee huomioida tasa-arvokiintiö.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuusto
valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan lähetystyön johtokunnan vuosille
2019 – 2022.
Päätös: Lähetystyön johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2019 – 2022 valittiin
yksimielisesti:
1. Niilo Pitkänen
2. Merja Pihlajakangas
3. Eila Kauppinen
4. Teuvo Karjalainen
5. Leena Mielonen
6. Markku Kauppinen
ja varajäseniksi: Orvo Åkerlund, Maija Kukkonen ja Helena Ryynänen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
15 §

Ilmoitusasiat
1. Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajisto koulutuspäivä 16.3.2019
Lappeenranta
2. Kirkkovaltuuston työjärjestys
3. Tohmajärven seurakunnan taloussääntö
4. Luottamushenkilökoulutus keväällä 2019
5. Tulevia kokouksia
Päätös: Em. ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi saaduiksi.

16 §

Muut asiat
Päätös: Muissa asioissa käytiin yleiskeskustelua mm. Hallintomenettelylaista, uurnien
muistolehto suunnitelmista sekä seurakunnan Facebook –sivusta.

17 §

Valitusosoituksen antaminen
Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteenä olevan valitusoikeuden.

18 §

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.26.

