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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 9 L 1 -3 §:n ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston
kokouksesta on ilmoitettava kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa
ennen kokousta. Asiakirjat liitteineen on toimitettava jäsenille viimeistään 3
pv ennen kokousta. Esityslista tästä kokouksesta on lähetetty jäsenille ja
varajäsenille 13.2.2020.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

2 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.
Puheenjohtaja ehdotti muutettavaksi pykälä 12 kuulumaan: Muut asiat ja
päätettäväksi Viitasaaren seurakunnan edustajien nimeäminen Viitasaaren

kaupungin perustamaan kestävän kehityksen toimikuntaan. Vastaavasti seuraavien
pykälien numerointi siirtyy yhdellä eteenpäin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti huomioiden pykälän lisäys.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa
kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

4§

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä
asialistaan. Vuorossa ovat Marika Kellokangas ja Raija Kuronen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marika Kellokangas ja Raija
Kuronen.

Eron myöntäminen Pirjo Pöntiölle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja varavaltuutetun
kutsuminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Pirjo Pöntiö on toimittanut kirkkovaltuustolle kirjelmän, jossa hän pyytää
eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan
luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön osalta
päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Pöntiön tilalle kutsutaan varajäsen.
Esitys:

Kirkkovaltuustolle esitetään, että se myöntää Pirjo Pöntiölle eron
kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kutsuu varsinaiseksi jäseneksi Hannu
Gladin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän
sopimuksen hyväksyminen ja edustajien nimeäminen johtokuntaan
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Kirkkovaltuusto päätti 22.5.2019 liittymisestä Lapuan hiippakunnan
alueelliseen keskusrekisteriin 2020 vuoden alusta.
Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 28.11.2019 pykälässä 84 virheellisesti
päätöksen keskusrekisteriin liittyvän sopimuksen hyväksymisestä, vaikka
päätös on tehtävä kirkkovaltuustossa.

Keskusrekisteri on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Kuitenkin vielä
alkuvuodesta 2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat
jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen
jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston. Jäsenseurakunnat ovat
talousarvioissaan varautuneet maksamaan vuonna 2020 osuutenaan
aluekeskusrekisterin menoista 3 euroa/jäsen.
Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien
jäsenrekisterien ylläpito. Työntekijöitä aluekeskusrekisteriin tulee 20.
Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana koko henkilöstölle.
Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on nimetty 1.9.2019 alkaen
Tuomas Palola. Yhteisjohtokunta on valinnut työntekijät (johtajaa lukuun
ottamatta) tammikuussa 2020 siten, että he voivat aloittaa vakituisissa
palvelusuhteissa 1.3.2020. Vuoden 2020 alusta lukien työntekijät on palkattu
määräaikaisiin palvelusuhteisiin.
Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia liitteenä oleviin
alueellisen keskusrekisterin asiakirjoihin:
1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö
Olennaisimipien tarkennusten aiempaan nähden voidaan todeta olevan
seuraavia:
- Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu 1.1.2020 ja
toisaalta on mainittu siirtymäsäännöksenä, että seurakunnat hoitavat
jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on
vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan
aineiston.
- Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi
isäntäseurakunnaksi
- Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön
virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä tarkennuksiin
siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun ottamatta) vakituisen henkilöstön
(johtokunta) ja kuka määräaikaisen henkilöstön (johtaja).
Sopimuksen mukaan Jyväskylän seurakunta toimii Lapuan hiippakunnan
alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana, jolloin Jyväskylän
seurakunnan kirkkovaltuuston on sopimuksessa mainitulla tavalla
hyväksyttävä myös alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan
johtosääntö. Muut jäsenseurakuntien kirkkoneuvostot antavat sopimuksen
mukaan lausunnon johtosäännön muutoksista, joten niiden
kirkkovaltuustojen ei edellytetä käsittelevän johtosääntömuutoksia.

Keskusrekisterin johtokuntaan jäsenseurakunnat saavat edustajansa kahden
vuoden kausiksi vuorotellen. Viitasaaren seurakunnalle on suunniteltu
paikkaa jo vuosiksi 2020-2021.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan tarkennetun
sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtokuntaan vuosiksi
2020 – 2021 nimetään kirkkoherra Antti Hiltunen ja varajäseneksi
toimistosihteeri Päivi Paananen.

Päätös:

Esityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Tietosuojavastaavan ja tietosuojayhdyshenkilön nimeäminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Vuoden 2018 keväästä alkaen on IT-alueemme yhteisenä
tietosuojavastaavana toiminut osa-aikaisesti (50 %) IT-tukihenkilö Matti
Metso (Jyväskylän seurakunta). Järjestely on ilmeisesti koettu toimivaksi.
Matti Metso ei kuitenkaan jatka tehtävässään 31.12.2019 jälkeen. Jyväskylän
seurakunnassa on selvitelty erilaisia vaihtoehtoja tietosuojavastaavan
nimeämiseksi ja on tähdätty edelleen siihen, että järjestely voitaisiin toteuttaa
isomman alueen kuin yhden seurakunnan puitteissa.
Jyväskylän seurakunta on esittänyt IT-alueen seuraavaa menettelyä 1.1.2020
alkaen:
”IT-alueen 16 seurakuntaa nimeävät tietosuojavastaavakseen vuosiksi 20202021 kaksi henkilöä, joista kumpikin käyttää laskennallisesti 10 % osuuden
työpanoksestaan tietosuojavastaavan tehtäviin. Tietosuojavastaaviksi
nimetään IT-aluekeskusta johtava Jyväskylän seurakunnan
tietohallintopäällikkö Jouni Lahtinen ja Jyväskylän seurakunnan
hallintosihteeri Eija Seuranen. Jouni Lahtisen työssä painottuvat IT-alueen
muut seurakunnat ja hänet nimetään virallisesti "ensimmäiseksi
tietosuojavastaavaksi". Jyväskylän seurakunta, Eija Seurasen työssä painottuu
Jyväskylän seurakunta ja hänet nimetään "toiseksi tietosuojavastaavaksi".
Molemmat kuitenkin osallistuvat tarvittavilta osin kaikkien IT-alueen
seurakuntien tietosuoja-asioiden hoitamiseen. Kumpikin heistä on laajasti
perehtynyt tietosuojakysymyksiin. Jouni Lahtisella on erityistä
asiantuntemusta tietoturvasta ja hänellä on valmiiksi hyvät kontaktit kaikkiin
IT-alueen seurakuntiin. Eija Seuranen on käynyt Osaava tietosuojavastaava
(15 op) –täydennyskoulutusohjelman.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantajana,
kouluttajana, valvojana ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan

ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta vaan vastuu
kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle/organisaation johdolle. Lisäksi
tietosuojavastaavan on oltava riippumaton eli hän ei saa ottaa vastaan ohjeita
tehtäviensä hoitamisen yhteydessä.
Tarkoituksena on, että aiempaan tapaan tämä IT-alueen yhteinen
tietosuojavastaavaa koskeva järjestely voitaisiin toteuttaa IT-aluekeskuksen ja
sen kustannusten jaon puitteissa. IT-aluekeskuksen työntekijänä jo toimivan
Jouni Lahtisen osalta lisäkustannuksia ei tule. Eija Seurasen palkkauksen 10 %
osuus tulisi yhdessä jaettavaksi, mutta ottaen huomioon, että 2019 vuoden
aikana IT-aluekeskuksen työntekijöiden määrä on vähentynyt muutoin
viidestä neljään, ei palkkauskulujen osuus ole kokonaisuudessaan kasvamassa
vaan päinvastoin vähenemässä.”
Viitasaaren seurakunnan on perusteltua toimia edellä esitetyllä tavalla.
Esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää Viitasaaren seurakunnan tietosuojavastaaviksi
tietohallintopäällikkö Jouni Lahtisen ja hallintosihteeri Eija Seurasen
Jyväskylän seurakunnasta vuosiksi 2020 - 2021. Seurakunnan
tietosuojayhdyshenkilönä jatkaa kirkkoherra Antti Hiltunen (valittu
kirkkoneuvoston kokouksessa 15.2.2018 20 §).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Arto Hämäläisen työvapaa
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Arto Hämäläinen on anonut työvapaata ajalle 1.2. – 31.3.2020.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Arto Hämäläiselle palkattoman
työvapauden ajalle 1.2. - 31.3.2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Viitasaaren Sotaveteraanit ry:n anomus seurakunnan tilojen maksuttomasta käytöstä
(Esittelijä Antti, Hiltunen, puh. 0500 588 4902)
Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 28.11.2019 päätöksen hinnastojen
uudistamisesta ja tarkensi vuokrien määräytymistä toimitiloistaan.
Viitasaaren Sotaveteraanit ry on anonut 22.1.2020 allekirjoittamallaan
kirkkoneuvostolle osoittamallaan kirjeellä vapautusta seurakunnan tilojen
vuokrien maksamisesta. He perustelevat anomusta, että veteraanit voisivat

viimeisinä vuosinaan kokoontua yhteisiin tapaamisiin ilman, että siitä joutuu
maksamaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee anomuksen ja tekee päätöksen asiasta.
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella kirkkoherra esitti, että
Viitasaaren Sotaveteraanit ry:lle myönnetään maksuvapaus siihen saakka, kun
toiminnassa on mukana rintamatunnuksen omaavia sotaveteraaneja tai lottia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Seurakuntapastorin viran täyttäminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Viitasaaren seurakunnan seurakuntapastorin virka on ollut haettavana ja
hakuaika päättyi 21.1.2020. Virkaan tuli vain yksi hakemus, mikä täyttää
pätevyysvaatimukset (teologian maisteri ja pappisvihkimys). Tässä tilanteessa
seurakunnalla olisi mahdollisuus pyytää tuomiokapitulilta uutta hakuaikaa.
28.11.2019 kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin ko. viran auki
julistamisen lisäksi siitä, että seurakunnan johtoryhmä saa haastatella virkaa
hakeneet ja tehdä kirkkoneuvostolle esityksen valinnasta. 5.2. kokouksessaan
johtoryhmä päätti haastatella viran ainoan hakijan, vt. seurakuntapastori Juha
Summalan 14.2.2020. Tämän haastattelun perusteella johtoryhmä tekee
kirkkoneuvostolle esityksen, kuinka seurakuntapastorin viran täyttämisessä
edetään. Johtoryhmän esitys tuodaan kirjallisena kokoukseen.
Kirkkoneuvoston antaman seurakunnan lausunnon perusteella Lapuan
hiippakunnan tuomiokapituli joko julistaa viran uudelleen haettavaksi tai
antaa valtakirjan virkaan sen ainoalle hakijalle 1.4.2020 lukien.
Liitteinä Juha Summalan hakemus, CV ja yhteenveto pätevistä hakijoista.
Liitteet sisältävät henkilötietoja, mitkä eivät ole julkisia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto perehtyy johtoryhmän esitykseen ja päättää sen jälkeen
tuomiokapitulille annettavasta lausunnosta.
Kirkkoherra toi kokoukselle johtoryhmän esityksen:
Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulia antamaan pastori Juha Summalalle valtakirjan Viitasaaren
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.4.2020 alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Työvapauden myöntäminen Tarja Tarvaiselle
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Toimistosihteeri Tarja Tarvainen on 1.1.2020 alkaen työskennellyt Lapuan
hiippakuntaan perustetun alueellisen keskusrekisterin palveluksessa. 1.1. 29.2.2020 työsuhde siellä on perustunut kirkkoherra Arto Viitalan
viranhaltijapäätökseen (Jyväskylän seurakunta toimii alueellisen
keskusrekisterin isäntäseurakuntana). 1.3.2020 alkaen Tarvainen tekee työtä
keskusrekisterin johtokunnan (29.1.2020) päätöksellä vakinaisessa
virkasuhteessa. Ko. virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Hiippakunta on suositellut, että seurakunnista keskusrekisterin palvelukseen
siirtyville työntekijöille myönnetään palkattomat virkavapaat koeajan
loppuun saakka ja työsuhteet irtisanotaan vasta tämän jälkeen.
Esitys:

Tarja Tarvaiselle myönnetään työvapaata Viitasaaren seurakunnan
toimistosihteerin toimesta 1.1. – 31.8.2020. Vapaan ajalta hänelle ei makseta
palkkaa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 § Kiinteistön myynti Suovanlahdella
Ari Raiskio on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa Rukoushuone –niminen tila
RN:o 931-412-2-45 Viitasaaren kaupungin Suovanlahden kylästä. Tila on
kooltaan 1 830 m2 ja sitä rasittaa maantien (Vesannontie) suoja-alue. Tila
rajoittuu Raiskion omistamaan Suovanlahden vanhaan kauppakiinteistöön.
Tilalla ei ole myytävää puustoa.
Raiskio olisi valmis maksamaan tilasta 0,55 €/m2 eli 1006,50 €.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee asian ja päättää tarjouksen hyväksymisestä ja
kaupan jättämisestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Rukoushuone –nimisen
tilan myyntiä 1 006,50 euron kauppahintaan.

12 § Muut asiat
Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 16.12.2019
perustaa valtuustokauden ajaksi kestävän kehityksen toimikunnan. Edelleen
kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.2.2020 päättänyt pyytää myös
Viitasaaren seurakuntaa nimeämään toimikuntaan omat edustajansa.

Toimikunnan kokoonkutsujaksi ensimmäiseen kokoukseen
kaupunginhallitus on nimennyt valtuuston II varapuheenjohtaja Jussi
Kanasen.
Seurakunnan yhtenä painopisteenä vuodelle 2020 on, että otamme
seurakunnan toiminnassa paremmin huomioon ympäristöystävällisuuden ja
kestävän kehityksen. Tämä on meille sekä käytännöllinen, että
kasvatuksellinen aihe. Seurakunnan omien toimien ohella katsottiin
tarpeelliseksi osallistua yhteisen toimikunnan työskentelyyn.
Esitys:

Kirkkoherra esitti, että Viitasaaren kaupungin perustamaan toimikuntaan
nimetään varsinaiseksi jäseneksi kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi
Raatikainen ja varajäseneksi luottamushenkilö Marika Kellokangas.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jäseniä pyydetään raportoimaan
kirkkoneuvostolle.

13 § Ilmoitusasiat
Seuraavat kokoukset:
-

kirkkoneuvoston kokous on 26.3. klo 13.00
kirkkovaltuuston kokous 29.4. klo 18.00

14 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen.
Puheenjohtaja Antti Hiltunen päätti kokouksen klo 14.36 ja antoi
kirkkolain 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.

Allekirjoitukset
ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 21.2.2020
MARIKA KELLOKANGAS
Marika Kellokangas

RAIJA KURONEN
Raija Kuronen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 18.2.2020
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 21.2.2020 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

