VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
11.2.2019
PÖYTÄKIRJA
19.2.2019

Kokousaika

Tiistaina 19.2.2019 klo 18.00 – 20.13

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

19/19
Aula Maria Kaisa
Hakonen Sari
Halonen Juhani
Jämsen Pertti
Kellokangas Marika
Kuronen Raija
Körkkö-Närhi Eija
Linna Sisko
Muittari Ritva
Paananen Alli
Paananen Mervi
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Pöntiö Pirjo
Ruuska Marjatta
Räsänen Elina
Salmela Taina
Siltanen Tuija
Toikkanen Tuomo

MUUT LÄSNÄOLIJAT

2/2019

Leivonen-Majaniemi Päivi
Glad Hannu

Hiltunen Antti, kirkkoherra
Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Siidorow Tuija

kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
11.2.2019. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan
nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston

ilmoitustaululla 11.2.2019 alkaen.

2§

Esitys:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n
mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7
luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Juhani Halonen ja
Pertti Jämsen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee
hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan
estyneiden tilalla.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten
toimimisen heidän puolestaan.

Päätös:

Hyväksyttiin Sisko Linnan, Alli Paanasen ja Pirjo Pöntiön esteet ja
hyväksyttiin Päivi Leivonen-Majaniemen toimiminen Linnan puolesta, sekä
Hannu Gladin toimiminen Alli Paanasen puolesta.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § Viitasaaren seurakunnan edustajien nimeäminen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kirkkoneuvosto 31.1.2019/5 §
Jyväskylän seurakunta järjestää sairaalasielunhoidon palveluita niihin
sairaaloihin, mitkä palvelevat myös muualta maakunnasta tulevia potilaita.
Tätä toimintaa ohjaamassa toimii yhteisjohtokunta, missä on edustajat
kaikista Keski-Suomen seurakunnista. Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Seurakuntia on pyydetty nimeämään jäsen ja varajäsen tähän
toimielimeen. Valinnan tekee seurakunnissa kirkkovaltuusto.
Esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
Viitasaaren seurakunnan edustajiksi valittavista jäsenestä ja varajäsenestä ja
tekee esityksen kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Jyväskylän
seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan jäseneksi Taina
Salmelan ja varajäseneksi Ritva Muittarin tai Eija Körkkö-Närhin.
Esitys:

Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti Jyväskylän
seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan jäseneksi Taina
Salmelan ja varajäseneksi Ritva Muittarin tai Eija Körkkö-Närhin.
Juhani Halonen esitti varajäseneksi Eija Körkkö-Närhiä ja Maria Kaisa Aula
Ritva Muittaria. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 ääntä, joista Muittari
sai 12 ja Körkkö-Närhi 6 ääntä.

Päätös:

6§

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi
yksimielisesti Taina Salmela ja varajäseneksi äänestyksen perusteella Ritva
Muittari.

Viitasaaren seurakunnan edustajien nimeäminen perheneuvonnan
yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kirkkoneuvosto 31.1.2019/6 §
Jyväskylän seurakunnan yhteydessä toimii Perheasian neuvottelukeskus. Se
palvelee koko maakunnan asukkaita. Mm. Viitasaarella on perheneuvojan

vastaanotto noin joka toinen viikko. Tätä toimintaa ohjaamassa toimii
yhteisjohtokunta, missä on edustajat kaikista Keski-Suomen seurakunnista.
Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntia on pyydetty
nimeämään jäsen ja varajäsen tähän toimielimeen. Valinnan tekee
seurakunnissa kirkkovaltuusto.
Esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee perheneuvonnan yhteisjohtokuntaan Viitasaaren
seurakunnan edustajiksi valittavista jäsenestä ja varajäsenestä ja tekee
esityksen kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Jyväskylän
perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan jäseneksi Marika
Kellokankaan ja varajäseneksi Sari Toikkasen.
Esitys:

Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti Jyväskylän
perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan jäseneksi Marika
Kellokankaan ja varajäseneksi Sari Toikkasen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Viitasaaren seurakunnan edustajien nimeäminen Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kirkkoneuvosto 31.1.2019/7 §
Äänekosken seurakunta organisoi kehitysvammaistyötä koko maakunnassa.
Tämän erityistyömuodon pappi toimii Äänekoskelta käsin. Tätä toimintaa
ohjaamassa toimii yhteisjohtokunta, missä on edustajat Keski-Suomen
seurakunnista tietyn vuorottelusysteemin mukaisesti. Viitasaari on yksi niistä
seurakunnista, joita on pyydetty nimeämään jäsen ja varajäsen vuosille 20192022. Valinnan tekee seurakunnissa kirkkovaltuusto.
Esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan Viitasaaren seurakunnan edustajiksi
valittavista jäsenestä ja varajäsenestä ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää KeskiSuomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan jäseneksi Ulpu
Kanasen ja varajäseneksi Anneli Palosen.
Esitys:

Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti KeskiSuomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan jäseneksi Ulpu
Kanasen ja varajäseneksi Anneli Palosen.

Päätös:
8§

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muut asiat
Marjatta Ruuska esitti, että valittaisiin kevään tapahtumiin seppeleenlaskijat
sankarihaudoille. Päätettiin nimetä Sari Hakonen kansallisen veteraanipäivän
27.4.2019 seppeleenlaskijaksi ja Ritva Muittari kaatuneitten muistopäivän
19.5.2019 seppeleenlaskijaksi.
Maria Kaisa Aula kertoi Nurkat kuntoon tempauksesta, joka järjestetään
viikolla 21, alustava päivä on torstai 23.5. Asiasta päätettiin Viitasaaren
kaupungin, seurakunnan ja Viitasaaren Seudun ohjausryhmän palaverissa.
Ohjausryhmässä toivottiin, että myös seurakunta tiedottaa ja viestittää
tempauksesta hyvissä ajoin ja osallistuu siihen.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous päätettiin pitää keskiviikkona 22.5.2019
klo 18.00.

9§

Ilmoitusasiat
Tukiryhmät vuosille 2019 – 2020. Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan
31.1.2019 seitsemän tukiryhmää. Tukiryhmien jakoa ja nimiä hiukan
uudistettiin. Tukiryhmien toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoherralle voi
ilmoittaa kiinnostuksensa tukiryhmiä kohtaan. Hän kokoaa ryhmät ja
kirkkoneuvosto nimeää jäsenet seuraavassa kokouksessaan 7.3.
Piispantarkastus 15. – 17.3.2019. Kirkkoherra jakoi valtuutetuille
piispantarkastuksen ohjelman ja toivoi aktiivista osallistumista.
Kirkko, suunnittelun tilanne ja aikataulut. Talouspäällikkö jakoi kirkon
peruskorjauksen alustavan hankeaikataulun. Suunnitelman mukaan kirkon
remontti alkaisi keväällä 2021 ja kestäisi reilun vuoden. Erillisen
huoltorakennuksen ja ruumishuoneen kuntokartoitusten yhteydessä on
selvinnyt, että näiden tilojen peruskorjaaminen ei ole järkevää huonon
kunnon ja suurten kustannusten vuoksi. Näiden tilojen yhdistämistä
suunnitellaan rakennettavaan uudisrakennukseen. Pidettiin tärkeänä, että
sekä kirkon että uudisrakennuksen suunnittelussa kuunnellaan
käyttäjäkokemuksia ja toiveita ja suunnittelu on vuorovaikutteista niin
päättäjiin kuin seurakuntalaisiinkin nähden. Esimerkiksi tukiryhmien
toivotaan olevan ideoinnissa mukana.
Luottamustoimen koulutusta, keskeisten asiakirjojen esittely ja jako.
Valtuutetuille jaettiin seurakunnan strategia vuoteen 2020, kirkkovaltuuston
työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö ja henkilöstöstrategia
vuoteen 2020. Eero Pulkkinen oli osallistunut valtuutettujen
koulutustapahtumaan Jyväskylässä ja hän nosti esiin tärkeitä asioita
saamastaan materiaalista, sekä kirkkovaltuuston työjärjestyksestä.

Toimistosihteeri Tarja Tarvainen ja talouspäällikkö Kirsi Salojärvi esittelivät
valtuutetuille omaa työtään.
Kirkkoherra jakoi esitteen Jyväskylässä 17. – 19.5. järjestettävistä
kirkkopäivistä. Seurakunta maksaa halukkaille valtuutetuille
osallistumispassin, mutta kyydit jokainen järjestää itse.
10 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 22.2.2019
JUHANI HALONEN
Juhani Halonen

PERTTI JÄMSEN
Pertti Jämsen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 19.2.2019
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 22.2.2019 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

