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Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

18/19

MUUT LÄSNÄOLIJAT

1/2017

Aula Maria Kaisa
Halonen Juhani
Helle Olli
Hämäläinen Tuulikki
Kananen Mauri
Kananen Ulpu
Kokkoniemi Anna-Kaisa
Koskenkorva Arja
Kuronen Raija
Leivonen-Majaniemi Päivi
Linna Sisko
Muittari Ritva
Niskanen Voitto
Paananen Mervi
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Puttonen Seija
Ruuska Marjatta
Urpelainen Ulla

Jämsen Pertti

Hiltunen Antti, kirkkoherra
Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Raatikainen Tommi
Siidorow Tuija

kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
kiinteistötoimen työnjohtaja
tiedottaja

Kautto Kalle

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
4.1.2017. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus
pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 4.1.2017 alkaen.

2§

Esitys

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

Päätös

Hyväksyttiin esitys 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 Ulpu
Kananen ja Anna-Kaisa Kokkoniemi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys 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 esitys yksimielisesti.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa
puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto 30.11.2016/90 §
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää saattaa em. vaalien toimittamisen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto
Puheenjohtajaksi ehdotettiin valittavaksi Maria Kaisa Aula. Muita esityksiä ei
tehty ja Maria Kaisa Aulan todettiin tulleen valituksi yksimielisesti
kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017 ja 2018.
6 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa
varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto 30.11.2016/90 §
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää saattaa em. vaalien toimittamisen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto
Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin valittavaksi Sisko Linna. Muita esityksiä ei
tehty ja Sisko Linnan todettiin tulleen valituksi yksimielisesti
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017 ja 2018.
7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtaja on
kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin
ohjesäännössä määrätään 5 jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenten vaali
suoritetaan kirkkovaltuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa.
Ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoneuvosto 30.11.2016/90 §
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää saattaa em. vaalien toimittamisen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi ehdotettiin valittavaksi Eero
Pulkkinen. Muita ehdotuksia ei tehty ja Eero Pulkkisen todettiin tulleen
valituksi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017
ja 2018.
Kirkkoneuvoston jäseniksi ehdotettiin valittaviksi Mauri Kananen, Raija
Kuronen, Marjatta Ruuska, Tuulikki Hämäläinen ja Juhani Halonen. Muita
ehdotuksia ei tehty ja edellä mainittujen henkilöiden todettiin tulleen
valituiksi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2017 – 2018.
8 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 § määrää, että kun varsinaisten jäsenten
vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Kirkkoneuvosto 30.11.2016/90 §

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää saattaa em. vaalien toimittamisen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi ehdotettiin valittaviksi
Arvo Pietiläinen (Pulkkinen), Pertti Jämsen (Kananen), Ritva Muittari
(Kuronen), Arja Koskenkorva (Ruuska), Anna-Kaisa Kokkoniemi
(Hämäläinen) ja Ulpu Kananen (Halonen). Muita ehdotuksia ei tehty ja edellä
mainittujen henkilöiden todettiin tulleen valituiksi yksimielisesti
kirkkoneuvoston varajäseniksi vuosiksi 2017 ja 2018.
9 § Ilmoitusasiat
Tommi Raatikainen kertoi kirkon ja seurakuntatalon kuntokartoituksista,
jotka käynnistyivät jo vuoden 2016 puolella. Selvitysten valmistuttua pitää
huolella miettiä mahdolliset korjaukset ja jatkotoimenpiteet ottaen
huomioon pakolliset korjaustoimet ja samalla mahdollisesti toteutettavat
tilamuutokset ja sisustukseen liittyvät ratkaisut. Takataskun osalta on
tarpeen ottaa lapsia ja nuoria mukaan suunnitteluun, jolloin samalla voidaan
tehdä lapsivaikutusten arviointi.
Kirsi Salojärvi esitti seurakunnan jäsenmäärän muutokset vuosilta 2010 –
2016. Jäsenmäärä on tuona aikana pudonnut n. 12 %. Lopullinen jäsenmäärä
31.12.2016 ei ole vielä valmistunut, mutta ennusteen mukaan läsnäolevan
väestön määrä on n. 5 438 henkilöä. Todettiin, että syntyneiden määrä
vuonna 2016 oli ilahduttavasti hiukan kasvanut verrattuna muutamiin
edellisvuosiin. Hän selvitti myös kirkollisverotulon kehitystä samalta ajalta.
Verotuloissa on vuonna 2016 tapahtunut selkeä notkahdus muutamaan
edellisvuoteen verrattuna. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden
yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin
suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Viitasaaren
työttömyysaste on parantunut, minkä toivotaan nostavan verokertymää.
Maria Kaisa Aula otti esille keskeisiä asioita kirkon tulevaisuuskomitean
laatimasta raportista. Raportti sisältää ehdotuksia koko kirkon, hiippakuntien
ja seurakuntien talouden, hallinnon, organisoinnin sekä toimintakulttuurin
muutokseksi niin että pystyttäisiin vähenevien resurssien oloissa toimimaan
joustavasti seurakuntalaisia osallistavasti ja mahdollisimman hyvin kirkon
perustehtävää edistäen.

Lisäksi Aula avasi kirkolliskokouksen näkökulmasta tasa-arvoisen
avioliittolain mukanaan tuomia muutoksia ja haasteita. Kirkkoherra kertoi
käytännön asioita, mitkä liittyvät 1.3. tapahtuvaan lakimuutokseen.
Kirkkoherra kertoi Keski-Suomen keskusrekisterihankkeesta. Viitasaaren
seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 30.11.2016 olla
mukana keskusrekisterin perustamiseen tähtäävässä hankkeessa. Taustalla
on kirkkohallituksen noin vuosi sitten tekemä linjaus, jossa todetaan, että
seurakuntien kirkonkirjojen pito hoidetaan tulevaisuudessa alueellisissa
keskusrekistereissä.
Kirkkoherra kertoi myös omasta tulevasta virkavapaudestaan.
Tuomiokapituli on nimennyt Hiltusen sijaiseksi pastori Sami Siltasen ja
Siltasen sijaiseksi on tarpeen löytää sijainen ajalle 1.6. – 31.12.2017.
10 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Kokous päätettiin hartauteen klo 20.15.
Allekirjoitukset

Maria Kaisa Aula
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

16.1.2017

Ulpu Kananen

Anna-Kaisa Kokkoniemi

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 12.1.2017
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 17.1.2017 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Tämä kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Todistaa Päivi Paananen

