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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 kokous-ta.
Tämän kokouksen esityslista/pöytäkirja on lähetetty 11.1.2016.
Kirkkoneuvosto Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Pöytäkirjantarkastajien vaali.
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi
kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että
tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa,
tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Eero Pukkinen ja Juhani Halonen.
Kirkkoneuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Halonen ja Tuulikki
Hämäläinen.
3 §
Kiinteistötyönjohtajan toimen täyttäminen
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 22.10.2015 päätti perustaa kiinteistötoimen
työnjohtajan toimen. Toimen perustaminen korvaa osin eläkkeelle siirtyvän
laitosmiehen tehtäviä ja talouspäällikön kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvia
esimiestehtäviä toimenhaltijalle laaditun uuden tehtävänkuvauksen
mukaisesti. Hakuilmoitus julkaistiin Keskisuomalaisessa ja kirkon omilla
rekrytointisivuilla.
Määräaikana toimeen ilmaantui 13 hakijaa. Johtoryhmä kokouksessaan
22.12. tutustui hakemusasiakirjoihin ja päätti haastatteluun kutsuttavista.
Johtoryhmä haastatteli 4 hakijaa 8.1.2016.
Päätösehdotus Kirkkoneuvostolle lähetetään liitteinä suppea kuvaus hakijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä haastatteluun kutsuttujen hakemusasiakirjat sekä kirkkoherran laatima yhteenveto haastattelusta.
Johtoryhmä tekee valintaesityksensä kokouksessa.

Kirkkoneuvosto Toimea määräajassa olivat hakeneet Vesa Immonen, Tomi
Karhila, Mika Korva, Aapo Lehtinen, Maija Lintula, Seppo Määttä, Markus
Norontaus, Viljo Pitkänen, Tommi Raatikainen, Jarmo Ruotsalainen, Pertti
Ruuska, Santa Simo, Sevon Simo, Aimo Suutari.
Johtoryhmä haastatteli 8.1. Vesa Immosen, Seppo Määtän, Tommi Raatikaisen sekä Pertti Ruuskan. Johtoryhmä haastattelun perusteella piti sekä Tommi Raatikaista että Pertti Ruuskaa tehtävään parhaiten sopivina asettamatta
heitä kuitenkaan tässä vaiheessa paremmuusjärjestykseen.
Kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun päätteeksi todettiin, että sekä Raatikaista että Ruuskaa oli ehdotettu valittavaksi ko. toimeen. Suoritetussa
äänestyksessä Tommi Raatikainen sai 4 ääntä ja Pertti Ruuska 2 ääntä.
Puheenjohtaja totesi Tommi Raatikaisen tulleen valituksi kiinteistötoimen
työnjohtajan toimeen. Toimi täytetään sopimuksen mukaisesti ja tehtävään
sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.
Varalle kirkkoneuvosto yksimielisesti valitsi Pertti Ruuskan.
4§
Talouspäällikön viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 22.10.2015 päätti asettaa talouspäällikön
viran haettavaksi nykyisen talouspäällikön siirtyessä eläkkeelle keväällä.
Samalla päätettiin, että talouspäällikön tehtävänkuvaa muutetaan siten, että
nykyisiä tehtäviä jaetaan kiinteistötoimen työnjohtajan kanssa. Hakuilmoitus
julkaistiin Keskisuomalaisessa ja kirkon omilla rekrytointisivuilla.
Määräaikana toimeen ilmaantui 10 hakijaa. Johtoryhmä kokouksessaan
22.12. tutustui hakemusasiakirjoihin ja päätti haastatteluun kutsuttavista.
Johtoryhmä haastatteli 4 hakijaa 8.1.2016.
Päätösehdotus Kirkkoneuvostolle lähetetään liitteinä suppea kuvaus hakijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä haastatteluun kutsuttujen hakemusasiakirjat sekä kirkkoherran laatima yhteenveto haastattelusta. Johtoryhmä tekee valintaesityksensä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto Talouspäällikön virkaa määräajassa hakivat Margit Bister,
Markku Jokela, Tuija Korva, Maija Laahanen, Tero Parkatti, Mika Raitio,
Tanja Rämä, Kirsi Salojärvi, Jari-Pekka Tenhunen ja Ilkka Västi.
Johtoryhmä haastatteli 8.1. hakijoista Margit Bisterin, Markku Jokelan, Tero
Parkatin sekä Kirsi Salojärven.
Johtoryhmä päätti ehdottaa Kirsi Salojärveä valittavaksi virkaan. Kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun päätteeksi todettiin, että kirkkoneuvosto
yksimielisesti kannattaa Kirsi Salojärven valintaa. Puheenjohtaja totesi Kirsi
Salojärven tulleen valituksi talouspäällikön virkaan. Virka täytetään

sopimuksen mukaisesti ja tehtävään sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Varalle
valittiin yksimielisesti Tero Parkatti.

5§
Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin
toimittaminen
Yksittäisessä seurakunnassa toimitetaan 9.2.2016 kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit.
Päätösehdotus päättää saattaa vaalien toimittamisen kirkkovaltuustolle
tiedoksi. Vaali toimitetaan kirkkohallituksen lähettämien ohjeiden
mukaisesti.
Kirkkoneuvosto Vaalien toimittaminen päätettiin saattaa kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Todettiin, että vaalisäännöksiä on uudistettu siten, että nyt myös maallikot
voivat äänestää ennakkoon. Kirkon vaalijärjestyksen 80 §:n mukaan jos
maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua
seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa
vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.
Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja
sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto. Vaalikokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti ja se
toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle yhdessä äänestyslippujen kanssa.

6§
Seurakunnan käyttämän hinnaston päivittäminen
Seurakunnan käyttämää hinnastoa on tarkastettu viimeksi v. 2012.
Hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta muista maksuista ja korvauksista
päättää kirkkoneuvosto.
Päätösehdotus Liitteenä olevaa hinnastoa tarkistetaan viran-ja toimenhaltijoiden esitysten mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päätti olla esittämättä muutoksia hautasijamaksuihin. Sen
sijaan hautaamismaksuja päätettiin korottaa ehdotuksen mukaisesti vastaamaan paremmin em. toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Hautojenhoitomaksuja päätettiin korottaa 10 %. Tilojen vuokrien pienet hinnantarkistukset

hyväksyttiin ehdotetulla tavalla. Majoitus- ja ateriapalveluihin sekä
leiritoiminnan ja kokousten ateriahintoihin tehtiin myös pieniä tarkistuksia.
Pitopalvelutoiminnan hinnat päätettiin sovittaviksi tapauskohtaisesti.
Uutena asiana päätettiin, että pitopalveluyrittäjiltä peritään korvauksina
seurakunnan astioiden, pesuaineiden, veden ja sähkön ym. kustannusten
korvauksena tilaisuuskohtainen maksu.

7§
Ilmoitusasiat
Kirkkoherra ilmoitti seuraavista asioista:
- Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivät Saarijärvellä 14.2.
- Kirkkotuvan info-tilaisuus 24.1.
- Tervetuloilta turvapaikanhakijoille ja kaikille viitasaarelaisille
seurakuntatalolla 12.2.
Marjatta Ruuska ilmoitti Yhteisvastuukeräyksen avaustilaisuudesta, mikä
pidetään 7.2.2016. Perinteiseen tapaan messun jälkeen srk-talossa pidetään
keräyksen avaustilaisuus, jonne jokainen voi tuoda tuottamiaan palveluja tai
tavaraa huutokauppatorille, jonka tuotto käytetään yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Kirkkoneuvosto Em. asiat merkittiin kirkkoneuvostolle tietoon saatetuiksi.

8§
Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain mukaiset muutoksenhakuohjeet
ja päätökset, joista lain mukaan voidaan valittaa.
Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että
valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla19.1.– 3.2.2016.

