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Läsnä: Tanja Leskinen, Jyri Luonila, Heikki Santasalo, Maija Kunnas, Anu Kartovaara, Mikko 
Jämsen, Tatu Ahponen, Terhi Saarenoja, Matti Pulkkinen, Riitta Salonen, Aleksej Sjöberg 
 
§ 1 Kokouksen avaaminen 
  
 Puheenjohtaja Tanja Leskinen avasi kokouksen klo 17.16. 
 
§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet 
jäsenistä (L 52 §).  Kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava 
seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta ja pidettävä 
nähtävänä vähintään 14 päivän ajan ennen kokousta (Kj 88 §). Kokouskutsu ja 
asialista on lähetetty sähköpostitse 15.9.2020, ja asetettu seurakunnan 
ilmoitustaululle 16.9.2020. 

 
  Päätös: kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 3 Sihteerin valinta 
 
 Päätös: Valitaan sihteeriksi Heikki Santasalo 
 
§ 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Seurakunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa 
pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen 
päättymisestä (Kirkkojärjestys 91 §). 

  
Päätös: Valitaan Anu Kartovaara ja Maija Kunnas 

 
§ 5 Asialistan hyväksyminen (Liite 1) 
 

Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto tai 
yksittäistapauksessa toimikunta, jonka valtuusto on tehtävään määrännyt. 
Seurakunnanvaltuusto voi ottaa asian päätettäväksi ilman valmistelua vain, jos päätös 
siitä tehdään yksimielisesti. Seurakunnanvaltuusto ei voi ottaa päätettäväksi asiaa, jos 
sitä ei ole kokouskutsussa mainittu (L 57 §). 

 
Ehdotus: Noudatetaan kokouskutsun mukaista asiajärjestystä. 
 
Päätös: hyväksytään asialista 

 
§ 6 Seurakunnan kanttorin toimen täyttäminen 
 

 Tausta: Metropoliitta Elia on 7.9.2020 asettanut ensimmäiselle vaalisijalle Valeria 
 Ratilaisen ja toiselle vaalisijalle Markus Hännisen kanttorin toimeen. Ehdokkaat 
 haastatellaan ja antavat näytöt kvartetin johtamisesta sekä omasta laulusta. 
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 Seurakunnanvaltuuston tehtävänä on: /.../ 4) valita papit, diakonit ja kanttorit (Kj § 
 87). 

 
Ehdotus: Valtuusto suorittaa suljetun lippuäänestyksen ja valitsee kanttorin, sekä 
varasijalla olevan kanttorin. 
 
Päätös: Kuullaan kanttorit, kuullaan asiantuntijoita, ja suoritetaan lippuäänestys. 
Kanttoriksi valitaan Markus Hänninen 
Varasijalle valitaan Valeria Ratilainen 

 
§ 7 Seurakunnan toisen papin toimen täyttäminen 
 

 Tausta: Metropoliitta Elia on 7.9.2020 asettanut ensimmäiselle vaalisijalle pastori 
 Tuomas Kallosen, toiselle vaalisijalle pastori Joonas Ratilaisen, ja kolmannelle 
 vaalisijalle pastori Jaso Pössin toisen papin toimeen. Ehdokkaat haastatellaan.
 Seurakunnanvaltuuston tehtävänä on: /.../ 4) valita papit, diakonit ja kanttorit (Kj § 
 87). 

 
Ehdotus: Valtuusto suorittaa suljetun lippuäänestyksen ja valitsee toisen papin, sekä 
varasijalla olevan toisen papin. 
 
Päätös: Toimitaan ehdotuksen mukaisesti, ja  
toiseksi papiksi valitaan: isä Tuomas Kallonen 
varasijalle valitaan: isä Joonas Ratilainen 
toiselle varasijalle valitaan: isä Jaso Pössi 

 
§ 8 Muut asiat 
 

Muita asioita ei ole. 
 

§ 12 Ilmoitusasiat 
 

Ilmoitusasioita ei ole. 
 

§ 13 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 20:34 
 
 
 
 
Tanja Leskinen  Heikki Santasalo 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Anu Kartovaara  Maija Kunnas 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


