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1§
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KN:

Varapuheenjohtaja Anne Meskus avasi kokouksen.

2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Kirkkoherra Erja Oikarinen ei ole saapuvilla kokouksessa. Kokouksen johtaa
varapuheenjohtaja Anne Meskus ja esittelijänä toimii kirkkoherran määräyksestä kanttorin viranhaltija Maili
Muuttola-Junkkonen.
Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 5.1.2021, sekä samana päivänä
lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ke 13.1.2021 lähtien viikon ajan.
KN:

Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys (pj):

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Aira Aspegren ja Jouni
Kurkela.

KN:

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Sisko Sutela ja Jouni Tornio ja heidät valittiin
tehtävään.

4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN:
Esitys hyväksyttiin.
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5§
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN LAILLISUUDEN VALVONTA
asia 5
KL 10 luvun 6§:n mukaisesti kirkkoneuvoston, jonka tulee panna kirkkovaltuuston kokousten päätökset
täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus:
”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee
valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos
valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko
täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston
päätöksestä on kulunut umpeen. (30.12.2003/1274)” (KL 10 luku 6§)
Kirkkoneuvosto lukee kokouksessa kirkkovaltuuston kokouksen 15.12.2020 päätökset ja toteaa, ovatko ne
syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja ovatko ne kirkkolain tai kirkkovaltuuston työjärjestyksen vastaisia tai
menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi.

Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 15.12.2020 kokouksen päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät ole kirkkolain eivätkä kirkkovaltuuston työjärjestyksen
vastaisia, ja että ne eivät ole menneet päätösvaltaa ulommaksi.

KN:

Esitys hyväksyttiin.
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6§
ESITYS VUODEN 2021 ALUSSA KOKOONTUVALLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
SEURAAVIEN VAALIEN TOIMITTAMISESTA
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021 – 2022
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021 - 2022
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021-2022
Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2022
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2022
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2022
asia 6
Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:2) kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkolain mukaan (KL 10:2) 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.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (1. luku, 1 §) Lumijoen seurakunnan kirkkoneuvostossa on
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi (5) muuta jäsentä.
Vaalien toimittamisessa on huomioitava, että kirkkolain mukaan (KL 25:10) kirkkoneuvostossa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavien vaalien toimittamista:
1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021-2022
2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021-2022
3. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021-2022
4. Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2022
5. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2022
6. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten valitseminen vuosiksi 2021-2022

KN:

Esitys hyväksyttiin.
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7§
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMAN TUOMINEN TIEDOKSI JA
KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN AJALLE 1.1. - 31.3.2021
asia 7, liite 1
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen
painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 28/2020 (27.10.2020) määrännyt kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla ne
kolehdit, jotka on vuoden 2021 aikana koottava kirkkohallituksen määrääminä päivinä. Liitteessä olevassa
kolehtisuunnitelmassa on otettu huomioon kirkkohallituksen määräykset. Lisäksi kirkkohallitus on määrännyt
seuraavat kolehdit kannettaviksi seurakunnan kolehtisuunnitelmassa tarkemmin määriteltyinä päivinä:
- tammi – maaliskuussa päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt, että seurakunnat keräisivät hiippakunnallisen kolehdin
Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä sunnuntaina
17.1.2021. Kyseisenä päivänä seurakunta ei ole koronarajoitusten takia koolla. Kolehdin asemasta seurakuntaa
voi suositella osallistumaan keräykseen. Suositeltu keräyskohde on sama kuin kolehtisuunnitelman kohde, jos
kohteella on voimassa oleva rahankeräyslupa. Oulun hiippakunnalla ei ole rahankeräyslupaa, jonka johdosta
kolehtisuunnitelmassa esitetään ko. päivän kolehtia kerättäväksi toiseen, hiippakunnan lakimiehen Mari
Aallon 22.12.2020 esittämään kohteeseen. Tämä on sisällytetty liitteessä olevaan kolehtisuunnitelmaan.
Liitteessä 1 tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi jumalanpalvelussuunnitelma ja vahvistettavaksi ehdotus
kolehtisuunnitelmasta ajalle 1.1. - 31.3.2021.
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto päättää:
1. merkitä liitteessä 1 esitetyn jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.1.-31.3.2021 tiedoksi
2. vahvistaa liitteessä 1 esitetyn kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.3.2021
3. valtuuttaa kirkkoherran tarvittaessa muuttamaan kolehtisuunnitelmaa, jos
jumalanpalvelussuunnitelman toteutus muuttuu

KN:

Esitys hyväksyttiin kaikkien esityksen kohtien osalta.

Pöytäkirjan tarkastus 12.1.2021

LUMIJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
12.1.2021

1/2021

8§
MUUT ASIAT
asia 8
KN:

Ei muita asioita.

9§
TIEDOKSI
asia 9
KN:

Ei tiedotettavia asioita.

10 §
TIEDOKSI MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 10
Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KN:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22.
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