VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
12.06.2017
PÖYTÄKIRJA
16.6.2017

Kokousaika

Perjantaina 16.6.2017 klo 13.00 – 14.15

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

7/7

4/2017

Siltanen Sami
Halonen Juhani
Hämäläinen Tuulikki
Kananen Mauri
Kuronen Raija
Pulkkinen Eero
Ruuska Marjatta
Viran puolesta

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Linna Sisko

kirkkovaltuuston vpj

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
41 § 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. Ilmoitus tästä
kokouksesta on lähetetty 6.6. jäsenille ja varajäsenille ja esityslista
12.6.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

42 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat
valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa,
tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Tuulikki Hämäläinen ja
Mauri Kananen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaisesti Tuulikki
Hämäläinen ja Mauri Kananen.

44 § Kesäleimikko 2017 Kymönsaaressa
Risto Kolari on pyytänyt neljä puukauppatarjousta. Määräaika tarjousten
jättämiseen on 15.6. klo 15.00. Tarjouspyyntö ja kartta ovat esityslistan
liitteenä. Kolari tekee tarjouksista yhteenvedon kokoukselle.
Esitys:

Neuvosto käy läpi Kolarin laatiman hintavertailun jätetyistä tarjouksista.
Leimikko myydään parhaimman tarjouksen tehneelle.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain Stora Enso. Syynä tähän on
todennäköisesti saaressa tapahtuvan hakkuun haasteet ja kustannukset.
Storan jättämän tarjouksen hinnoittelu on linjassa tälle vuodelle tehdyn
metsäkaupan kanssa. Esim. tukkipuun hinta oli 57 euroa/m3, saaresta
hakattaessa 53 euroa/m3.

Päätös:

Vuoden 2017 kesäleimikko päätettiin yksimielisesti myydä Stora Ensolle
tarjouksen mukaisin ehdoin. Arvio kokonaispuumäärästä on n. 926 m3 ja
kaupan arvo n. 37 698 euroa.

45 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

46 § Ilmoitusasiat
-

-

-

-

muistutettiin neuvoston jäseniä vastaamaan heille jaettuun kyselyyn
seurakuntien viestinnästä
tulevan sunnuntain 18.6. messuun osallistuu neuvoston edustajana
Marjatta Ruuska
todettiin kirkkohallitukselta tullut palautepyyntö, joka koskee
kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä linjauksia.
Tähän palataan syksyllä ja vastaus annetaan syyskuun alussa.
päätettiin syksyn ensimmäiset kokouspäivät: kirkkoneuvosto
25.8.2017 klo 13.00 ja kirkkovaltuusto 6.9.2017 klo 18.00.
Mauri Kananen toi terveisiä Hiippakunnan piispan Simo Peuran
syntymäpäiviltä ja luovutti seurakunnalle Jaakko Olavi Antilan
kirjoittaman kirjan: Usko, elämä ja yhteys (Piispa Simo Peura 60 vuotta)
Mauri Kananen esitteli kokoamansa ja kirjoittamansa kirjan: HuutoOton elon maininkeja Viitasaarelta. Teos on hyväksytty Suomi 100ohjelmaan.
Merkitään tiedoksi Suoma Koljosen kirje kirkkoneuvostolle.

47 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Allekirjoitukset
SAMI SILTANEN
Sami Siltanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

16.6.2017
TUULIKKI HÄMÄLÄINEN
Tuulikki Hämäläinen

MAURI KANANEN
Mauri Kananen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2017
pitämästä kokouksista on yleisesti nähtävänä 16.6.2017 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 16.6 2017 – 30.6.2017

