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Kokousaika

Torstaina 7.9.2017

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, iso sali

Jäsenet/varajäsenet

7/7
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
63 § 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. Tästä
kokouksesta on sovittu edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa
25.8.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

64 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

65 § 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 Marjatta Ruuska ja Juhani
Halonen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Ruuska ja Juhani Halonen.

66 § Palaute kirkolliskokouksen tekemistä kirkon tulevaisuuteen liittyvistä
linjauksista
Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuuskomitean mietinnön 1/2017.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla
seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä
sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.
Kirkkohallitus on lähettänyt seurakunnille palautelomakkeen.
Palautelomakkeessa on selostettu tulevaisuusvaliokunnan mietintöä ja
esitetty siihen liittyviä kysymyksiä. Palautelomake on lähetetty
neuvoston jäsenille kirkkoneuvoston 5/2017 esityslistan yhteydessä
ja se on käyty läpi työntekijöiden pienessä työkokouksessa 15.8.
Kirkkoneuvossa 5/2017 päätettiin nimetä työryhmä, joka käy
palautelomakkeen läpi ja antaa ehdotuksensa palautteen sisällöstä.
Työryhmässä ovat olleet Maria Kaisa Aula, Marjatta Ruuska ja Raija
Kuronen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käy läpi työryhmän esityksen ja antaa palautteen
kirkkohallituksen tiedoksi.

Päätös:

Neuvoston kävi läpi työryhmän esityksen ja pienten täsmennysten jälkeen

päätettiin antaa liitteen nro 1 mukainen palaute kirkkohallitukselle.

67 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
68 § Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
69 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

Allekirjoitukset
SAMI SILTANEN
Sami Siltanen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

MARJATTA RUUSKA
Marjatta Ruuska

JUHANI HALONEN
Juhani Halonen

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 7.9.2017
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 14.9.2017 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

