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________________________________________________________________________________
Aika
Maanantai 13.02.2012 klo 18.30
Paikka
Seurakuntakoti
Jäsenet
x= läsnä
p=poissa

pHalttunen, Katja
xKaranta, Janne
pKautto, Jorma
xKorhonen, Marja
pKuokkanen, Tarja
xMarttinen, Pentti
xOjonen, Sointu
pPuttonen, Ritva
xPynnönen, Sirkka
xRantalainen, Elina
xRuokonen, Marianna
xStaudinger, Jorma
pj.
xTahvonen, Heli
xTaipale, Marjatta
vpj.
pTiainen, Matti ilm työesteestä 13.2

Muut läsnäolijat

xPartanen, Panu
xAlppisara-Virkki, Marja

kn. pj,
sihteeri

Kirkkoherra Panu Partanen toivotti läsnä olevat tervetulleeksi luki 1.
Korinttolaiskirjeestä. Isä meidän rukous. Virsi 454.
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

1§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kirkkoneuvosto totesi yksimielisesti lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsiteltävät asiat

1§ - 6§

Pöytäkirjan
tarkastustapa

2§ Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Karannan
ja Marja Korhosen.

Allekirjoitukset
Jorma Staudinger
puheenjohtaja

_____/_____

Marja Alppisara-Virkki
sihteeri
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Seurakuntakodilla 13.02.2012 välittömästi kokouksen jälkeen.

Janne Karanta
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävillä olo

Marja Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Kirkkoherranvirastossa 14.02.-14.03.2012 ma, ke, pe klo 9-12.

KIRKOLLISKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALI
Kvalt
3§
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimitetaan kaikissa maamme
seurakunnissa maanantaina 13.02.2012. Äänioikeutettuja ovat
kirkkovaltuuston jäsenet.
Puheenjohtaja julistaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin
alkaneeksi ja antaa seuraavat äänestysmenettelyä koskevat ohjeet:
 Äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan.
 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa käytetään valkoista
äänestyslippua.
 Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan
ehdokkaan numero.
 Äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan.
Puheenjohtaja näyttää läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.
Tämän jälkeen toimitetaan vaali, jossa kaikki äänioikeutetut äänestävät. Vaalissa
annetaan 10 ääntä. Vaaliliput pannaan kuoreen, joka sinetöidään.
Päätös:

Hyväksyttiin vaalitoimitus huomautuksitta.

HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALI
Kvalt
4§
Puheenjohtaja julistaa hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaalin
alkavaksi ja antaa seuraavat äänestysmenettelyä koskevat ohjeet:
 Äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan.
 Hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaalissa käytetään vihreää
äänestyslippua.
_____/_____
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 Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan
ehdokkaan numero.
 Äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan.
Puheenjohtaja näyttää läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.

Tämän jälkeen toimitetaan vaali, jossa kaikki äänioikeutetut äänestävät . Vaalissa
annetaan 10 ääntä. Vaaliliput pannaan kuoreen, joka sinetöidään.
Päätös:

Hyväksyttiin vaalitoimitus huomautuksitta.

MUITA ASIOITA
Kvalt
5§
Tiedotusasioita:
- Laskiaisen perhetapahtuma ja YV-tempaus srk-kodilla 19.2. klo 10 alkaen.
- Kirkkoherra Panu Partasen virkaanasettaminen kirkossa 11.3. klo 10. Messun
jälkeen lounas seurakuntakodilla. Valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden
läsnäolo tuolloin suotavaa.
- Hautausmaan kesätyöntekijöiden hakuilmoitus julkaistaan Toivakka toimii –
lehtiliitteessä viikolla 7. Hakemukset 1.3.2012 mennessä sähköpostiin
toivakan.seurakunta@evl.fi tai hakulomakkeita voi myös noutaa
kirkkoherranvirastosta (ma-ke-pe klo 9-12).

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kvalt
6§
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.20.

_____/_____

