PÖYTÄKIRJA 1/ 2017
§ 1 - 14

Suonenjoen seurakunta
Kirkkovaltuusto
Aika 24.1.2017 klo 18.00 – 19.00
Paikka Seurakuntakoti

Läsnä Tiitinen Ilkka
jäsen/puheenjohtaja
Eeva Arja
jäsen
Husso Leena
jäsen poissa
Hänninen Jouko
jäsen
Järvi Jouko
jäsen
Korhonen Annmarie
jäsen
Kytölä Reijo
jäsen poissa
Laine Ismo
jäsen
Laine Tarja
jäsen
Lehtonen Anja jäsen
Nuutinen Leila jäsen
Nyyssönen Sirpa
jäsen
Rissanen Tanja jäsen
Rossi Minna
jäsen
Ruotsalainen Olavi
jäsen
Tiihonen Inkeri jäsen
Vehviläinen Juha
jäsen
Vehviläinen Pentti
jäsen
Väisänen Marja-Leena jäsen
Pärnänen Jaakko
varajäsen
Koponen Raimo
varajäsen
Muut
saapuvilla
olleet Haapanen Ismo kirkkoherra
Paananen Leena
sihteeri
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Ilkka Tiitinen
puheenjohtaja

Leena Paananen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tarkastusaika ____/___ 2017

Anja Lehtonen

Ismo Laine
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1 § Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Tiitinen piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
2 § Nimenhuuto
Suoritettiin nimenhuuto. Todettiin läsnä olijat
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5:n mukaan kutsu asiakasluetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta.
Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymässä
järjestyksessä ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin
päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestys 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita
seurakunnan
taloustoimistossa 26.1.2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 26.1. – 27.2.2017.

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Lehtonen ja Ismo Laine
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
_______ _______

6 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.
KJ 8: 2
Ehdotus:
Valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosiksi 2017-2018.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 valittiin
Ilkka Tiitinen.
7 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa. KJ 8:2
Ehdotus: Valitaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja v 2017-2018
Päätös: Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018
valittiin
Annmarie Korhonen.
8 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1§: Kirkkoneuvostoon kuuluu
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja 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. KL 10: 2
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2
3

§
Ehdotus:

Valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja v 2017-2018

Päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018
valittiin Arja Eeva.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
_______ ____

9 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1§.
KL 10:2,1
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2§.
Ehdotus:

Valitaan viisi (5) jäsentä kirkkoneuvoston vuosiksi 2017-2018.

Päätös:

Kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2017-2018 valittiin Leena

Husso,
Minna Rossi, Juha Vehviläinen, Pentti Vehviläinen ja
Marja-Leena Väisänen.

10 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
henkilökohtaisten
varajäsenten vaali
KL 10:2,1.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3§:
Kun edellä 2§:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalissa jäsenille
varajäsenet.

Ehdotus:

Valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
henkilökohtainen varajäsen vuosiksi 2017-2018.

Päätös:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Arja Eevan
henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valittiin Anja Lehtonen.

Ehdotus:

Valitaan kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2017-2018.
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Päätös:

Kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2017-2018 valittiin seuraavasti:
Henkilökohtainen varajäsen
Varsinainen jäsen
Tarja Laine
Minna Rossi
Anna-Liisa Itkonen
Marja-Leena Väisänen
Maritta Palhokumpu
Leena Husso
Kari Väisänen
Pentti Vehviläinen
Hemmo Ikonen
Juha Vehviläinen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
_______ _______

11 § Lausunto tuomiokapitulille kirkkoherran viran haettavaksi
julistamisesta, kirkkoherran vaalitavasta ja kirkkoherralle
asetettavista edellytyksistä
Kirkkoherra Ismo Haapanen on irtisanoutunut Suonenjoen seurakunnan
kirkkoherran
virasta 1.1.2018 alkaen.
Kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut
jäsenet (välitön vaali) KL 23: 11 tai tuomiokapituli voi
kirkkovaltuuston pyynnöstä päättää,
että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto
(välillinen vaali)
KL 23: 11.
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran
haettavaksi julistamista. KL 23:11.
Tuomiokapituli pyytää Suonenjoen seurakunnan kirkkovaltuuston
lausuntoa siitä,
julistetaanko Suonenjoen seurakunnan kirkkoherran virka haettavaksi.
KJ 6: 14.
Mikäli kirkkovaltuusto katsoo, että kirkkoherran vaali tulisi toimittaa
välillisenä vaalina, kirkkovaltuuston tulee tehdä tästä pyyntö
tuomiokapitulille. KL 23: 11.
Tuomiokapituli pyytää Suonenjoen seurakunnan kirkkovaltuustolta
lausuntoa siitä, mitä edellytyksiä Suonenjoen seurakunnan
kirkkoherralta vaaditaan. KJ 6: 16
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Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaa Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherran viran haettavaksi
julistamisesta, kirkkoherran vaalitavasta ja kirkkoherralle asetettavista
edellytyksistä seuraavan lausunnon:
•
•
•

Suonenjoen seurakunnan kirkkoherran virka tulee julistaa
haettavaksi.
Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherran vaali
toimitetaan välillisenä vaalina.
Kirkkoherralta vaaditaan seuraavia edellytyksiä:
• yhteistyökykyä ja taitavaa johtamistaitoa
• hengellinen suunnannäyttäjä, jolla on taitoa kehittää
seurakuntatyötä yhdessä henkilöstön,
luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
• toimintakykyä muuttuvassa toimintaympäristössä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
_______ _______

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti antaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille
kirkkoherran viran haettavaksi julistamisesta, kirkkoherran vaalitavasta
ja kirkkoherralle asetettavista edellytyksistä seuraavan lausunnon:
•
•
•

Suonenjoen seurakunnan kirkkoherran virka tulee julistaa
haettavaksi.
Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherran vaali
toimitetaan välillisenä vaalina.
Kirkkoherralta vaaditaan seuraavia edellytyksiä:
• yhteistyökykyä ja taitavaa johtamistaitoa
• hengellinen suunnannäyttäjä, jolla on taitoa kehittää
seurakuntatyötä yhdessä henkilöstön,
luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
• toimintakykyä muuttuvassa toimintaympäristössä
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12 § Talousarvion sitovuustaso
Kirkkovaltuusto päättää talousarvion ja määrärahojen sitovuustasosta.
Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin.
Talousarvio on sitova vain ulkoisten tulojen ja kulujen osalta. Rahoitusosan
tulo ja kuluarviot eivät ole sitovia. Palkka-arviot on laskettu tiedossa olevien
muutosten ja nykyisen työehtosopimuksen perusteella. Kirkkoneuvostoa
sitoo kirkkovaltuustoon päin tulosyksikkötaso ja tehtäväalueet vastaavat
kukin oman toimialueensa tuloarvioista ja määrärahoista kirkkoneuvostolle
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion sitovuustasoksi on seuraava:
• Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on
tulosyksikkötaso.
• Seurakunnallisen toiminnan sitovuustaso on johtokuntataso.
• Sairaalasielunhoito, perheneuvonta eivät ole sitovia eriä, koska
seurakunta ei voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin.
• Sisäiset erät eivät ole sitovia.
• Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit
yhteensä
sekä hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien
sitovuustaso
on hankekohtainen.
Päätös:
sitovuus-

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen talousarvon
tasosta.

13 § Tiedoksi
•

Seurakunnan väestömuutokset vuonna 2016 (liite 1)

•

Kirkkoherran välillisen vaalin prosessi (liite 2)

14 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta
sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja
seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista
poikkeavassa järjestyksessä tai menee toimivaltaa ulommaksi taikka on
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lain vastainen.
Puheenjohtaja jätti valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan ja päätti
kokouksen
klo 19.00.
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