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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 15.12.2016–15.1.2017
viraston aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.11.2016–
15.1.2017.
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§§ 101 - 115

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 14.12.2016

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pekka Kiiski

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Pirjo Ojala

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.12.2016-15.1.2017.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

14.12.2016

Sivu 2

101 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston syyskauden 2016 kokousten aikataulu on hyväksytty 18.5.2016 pidetyssä kokouksessa. Kokous on kutsuttu koolle tämän aikataulun mukaisesti.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

102 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on sovittu käytettäväksi aakkosjärjestystä, jonka mukaan vuorossa ovat Pekka Kiiski ja
Leena Korhonen.
Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiisken ja Leena Korhosen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Kiiski ja Pirjo Ojala.

103 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän
tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on
ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii,
esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka
on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin
esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston
muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön
taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana.
Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

14.12.2016

Sivu 3

104 § LINJA-AUTOKULJETUSTEN HANKINTA VUOSILLE 2017-2020
Seurakunnan linja-autokuljetuksista on kausilla 2009-2012 ja 2013-2016 huolehtinut Jääskeläisen Auto Oy. Vuosien 2017-2020 linja-autokuljetuksista on 4.11.2016 julkaistu hankintailmoitus
(nro 2016-026642) julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa, koska hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon
30.000 euroa. Ilmoituksen yhteydessä on julkaistu tarjouspyyntö ja -lomake. Tarjoukset on tullut
toimittaa kirjallisina seurakuntaan 30.11.2016 klo 12 mennessä.
Tarjouksessa ilmoitettujen hintojen on tullut olla sitovina voimassa sopimuskauden ensimmäisen
vuoden. Mikäli liikennöitsijä haluaa tämän jälkeen tarkistaa sopimushintaa, tulee siitä ilmoittaa
seurakunnalle vuosittain 30.9. mennessä. Seurakunnalla on oikeus purkaa sopimus 3 kk:n irtisanomisajalla, jos hintamuutosta ei pidetä hyväksyttävänä. Tarjousten hyväksymisen kriteeriksi on
tarjouspyynnössä ilmoitettu kokonaishinnaltaan halvin tarjous.
Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Jääskeläisen Auto Oy ja Pohjolan Turistiauto Oy. Molemmat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja vaaditut liitteet on toimitettu.
Tarjouksista on laadittu liitteenä 1 oleva yhdistelmä. Vertailussa on tarjouspyynnössä ilmoitetulla
tavalla käytetty vuosien 2017-2020 yhteenlaskettuja matkamääriä, jotta hankinnan kokonaiskustannusvaikutus saadaan selville. Halvimman tarjouksen on antanut sekä Ruokoniemen leirikeskuksen kuljetuksista että muista kuljetuksista Jääskeläisen Auto Oy. Jääskeläisen Auto Oy:n
tarjouksen mukaisesti linja-autokuljetusten kokonaiskustannuksiksi muodostuu hankintakaudella
2017-2020 noin 76.480 euroa ja Pohjolan Turistiauto Oy:n tarjouksen mukaan 154.790 euroa.
Merkittävin hintaero muodostuu Ruokoniemen leirikeskukselle tapahtuvissa kuljetuksissa. Matkakohteisiin voi eri vuosina tulla vaihdoksia, matkakohteita peruuntua tai tulla kokonaan uusia
matkoja, joiden osalta matkan hintaa ei voida johtaa suoraan tarjouspyynnöstä vaan niistä on
tarvetta neuvotella erikseen valitun liikennöitsijän kanssa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hankkii seurakunnan eri tehtäväalueiden tarvitsemat linja-autokuljetuspalvelut
vuosina 2017-2020 Jääskeläisen Auto Oy:ltä tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

14.12.2016
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105 § PUUTAVARAN MYYNTI SAVONNEVA-TILALTA
Lapinlahden kunnan Nerkoon kylässä sijaitsevalla Savonneva 27:30 tilalla on seurakunnalla leimikko, jonka pinta on 27,9 ha ja se on pääosin ensiharvennus- ja harvennushakkuuta. Raimo
Styhrin laatiman ja metsätaloussuunnitelmaan perustuvan leimausselosteen mukaan puukertymäarvio leimikossa on yhteensä 1.525 m³, josta noin 64 % on mäntykuitua ja -tukkia sekä 29 %
koivukuitua ja -tukkia. Leimikko sisältää sekä kesä- että talvikorjuualueita.
Leimikosta on 7.11.2016 lähetetyllä tarjouspyynnöllä pyydetty ostotarjoukset pysty- ja hankintakauppana 28.11.2016 mennessä Stora Enso Metsä Oy:ltä, Iisalmen Sahat Oy:ltä, UPM Metsä
Oyj:ltä, Keitele Forest Oy:ltä, Metsäliitto Osuuskunnalta ja Harvestia Oy:ltä. Tarjouspyynnössä
on edellytetty, että hakkuut suoritetaan 30.4.2018 mennessä. Tarjouksen on tullut olla sitovana
voimassa 15.12.2016 asti.
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry:ltä on 7.11.2016 lähetetyllä tarjouspyynnöllä pyydetty 28.11.2016
mennessä tarjous puunkorjuupalvelusta em. leimikosta. Puunkorjuupalvelu sisältäisi puiden hakkuun, ajon ja markkinoinnin. Puiden myyntihinnasta vähennetään em. korjuukustannukset ja erotus tilitetään seurakunnalle. Korjuupalvelu voidaan ottaa käyttöön siinä tapauksessa, ettei puutavaran myynti toteudu pysty-/hankintakauppana jonkun puutavarayhtiön kanssa.
Mikäli puukaupassa päädytään hankintakauppaan, voidaan erikseen pyytää vielä tarjouksia hankintahakkuista metsäpalveluyrityksiltä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen pystykaupasta ovat jättäneet Stora Enso Metsä ja Metsäliitto
Osuuskunta. Kaupan arvoksi muodostuu Stora Enson tarjoamilla hinnoilla ja leimausselosteen
mukaisilla puumäärillä 37.022,50 euroa. Metsäliiton tarjoamilla hinnoilla kaupan arvoiksi muodostuu 37.787,50 euroa. Metsäliiton tarjous kerryttää lisäksi bonusta 0,30 e/m³ eli 457,50 euroa.
Hankintakauppana tarjouksen on jättänyt vain Stora Enso. Kaupan arvoksi muodostuu 55.187,50
euroa. Puiden hakkuu- ja ajokustannuksiksi voidaan hankintakauppavaihtoehdossa arvioida 1718 euroa/m³ eli hankintakustannukset olisivat leimausselosteen mukaisilla puumäärillä vähintään
26.000 euroa. Nettotuotoksi hankintakauppavaihtoehdossa muodostuisi siten noin 29.000 euroa.
Mhy Savotta ry on jättänyt määräaikaan mennessä tarjouksensa puunkorjuupalvelusta. Seurakunnalle tilitettävä summa olisi 28.880 euroa. Eri puutavaralajien hintataso on yli 20 % alhaisempi
kuin Stora Enson ja Metsäliitto Osuuskunnan pystykauppatarjouksissa.
Kokonaistaloudellisesti edullisinta on myydä Savonnevan leimikko pystykauppana Metsäliitto
Osuuskunnalle.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto solmii puukaupan Savonneva 27:30 -tilalla olevasta leimikosta pystykauppana
Osuuskunta Metsäliiton kanssa tarjouksen mukaisilla eri puutavaralajien yksikköhinnoilla.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
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106 § PUUKAUPPA HÄMEENSUO –TILALTA
Kuopion Tavinsalmen kylässä sijaitsevalla Hämeensuo 3:80 tilalla on toinen leimikko, jonka kokonaispinta-ala on 15,8 ha, josta 10,1 ha on ensiharvennusta ja 5,7 ha harvennushakkuuta. Puukertymäarvio on yhteensä 785 m³, josta noin 31 % on mäntyä, 29 % kuusta ja 40 % koivua.
Leimikko on hakattava talvikaudella.
Leimikosta on aiemmin kaksi kertaa pyydetty ostotarjouksia puutavarayhtiöiltä, mutta leimikkoa
ei ole saatu myytyä. Puutavarayhtiöiden kiinnostus leimikkoa kohtaan on ollut vähäistä ja yksittäisten tarjousten hintataso on ollut alhainen. Leimikon myymiseksi onkin pystykauppavaihtoehdon tilalle tarkoituksenmukaista harkita muita vaihtoehtoja.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo ry:ltä on 7.11.2016 pyydetty tarjous 28.11.2016 mennessä
puunkorjuupalvelusta, joka käsittäisi puiden korjuun tien varteen hankintakauppaperiaatteella ja
puiden markkinoinnin eteenpäin. Mhy etsisi hakatuille puille ostajat ja tilittäisi tulot seurakunnalle.
Mhy Pohjois-Savo ry on määräaikaan mennessä jättänyt tarjouksensa. Se tarjoaa puunkorjuupalvelun hintaan 19,20 euroa/m³. Tarjous sisältää puutavaran hakkuun ja ajon tienvarteen sekä
puiden markkinoinnin. Korjuupalvelun kokonaiskustannukseksi muodostui leimausselosteen mukaisella puumäärällä noin 15.000 euroa. Mhy tilittää hakatusta puutavarasta saadut tuotot seurakunnalle vähennettynä korjuukustannuksilla. Puun hinta määräytyy luovutusajankohdan perusteella.
Vaihtoehtona olisi myös se, että puutavaran hakkuu ja ajo annettaisiin Mhy Pohjois-Savo ry:n
tehtäväksi, mutta seurakunta markkinoisi puut itse eteenpäin. Hakkuukustannukset olisivat tässä
tapauksessa 18,50 euroa/ m³ eli noin 14.500 euroa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto tilaa Hämeensuo 3:80 –tilalla olevan leimikon puunkorjuupalvelun tarjouksen mukaisesti Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo ry:ltä ja valtuuttaa sen myymään hakatun puutavaran
luovutushetken mukaisilla hinnoilla puutavarayhtiöille.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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107 § HAUTAUSMAKSUJEN VAHVISTAMINEN 1.1.2017 LUKIEN
Kirkkoneuvosto on 10.12.2014 hyväksynyt 1.1.2015 lähtien voimassa olleen hautausmaksuhinnoittelun. Vuoden 2017 talousarvion tavoitteiden mukaisesti hautaustoimen maksuja korotetaan
vuoden 2017 alusta noin 3 %:lla. Korotuksen perusteena on se, etteivät perityt maksut kata seurakunnalle aiheutuvia kustannuksia. Vuonna 2015 hautausmaksut kattoivat 12,3 % varsinaisen
hautaustoimen kuluista. Kirkkohallituksen suositus on, että hautaustoimen maksuilla tulisi kattaa
20-25 % hautaustoimen kuluista.
Kirkkolain 17 luvun 9 §:n mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimilain 6 §:n mukaan maksujen perusteiden tulee
olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Hautausmaksuista päättää
kirkkoneuvosto.
Liitteenä 2 ehdotus hautausmaksuiksi 1.1.2017 lukien. Maksujen korotus on keskimäärin 3 %.
Korotuksesta huolimatta hautausmaksujen suhteellinen osuus varsinaisen hautaustoimen kuluista kasvaa vain noin 13,5 %:iin. Kirkkovaltuuston 4.12.2013 vahvistamiin hautapaikkojen hintoihin ei esitetä tehtäväksi muutoksia.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen hautausmaksuhinnoittelun 1.1.2017 lukien.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

108 § HAUTAINHOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN 1.1.2017 LUKIEN
Kirkkoneuvosto on 10.12.2014 hyväksynyt hautainhoitohinnoittelun, joka on ollut voimassa
1.1.2015 lukien.
Hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvioon on asetettu tavoitteeksi hautainhoitohintojen
tarkistaminen palkka- ja tarvikekustannuskehityksen pohjalta 1.1.2017 lukien. Henkilöstökuluissa
ja kukkien hinnoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viimeisen kahden vuoden aikana.
Muiden tarvikkeiden ja palveluiden hankinnoissa hinnat ovat nousseet 2-4 %. Hautainhoitorahasto oli vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan hieman alikatteinen eli rahaston varat eivät tilinpäätöksen mukaan riitä kattamaan tehtyjen sopimusten mukaisia hoitovelvoitteita. Alikatteisuus kuvaa osaltaan sitä, hautainhoitohinnat ovat nykyisellään liian alhaiset. Vajaus on olemassa olevien
sopimusten perusteella noin 3 %.
Esityslistan liitteenä 2 on ehdotus hautainhoitohinnoiksi 1.1.2017 lukien. Hoidon perushintoihin
on tehty keskimäärin 3 %:n korotus.
Talousjohtajan
päätösehdotus

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hautainhoitohinnat 1.1.2017 lukien.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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109 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2017-2018
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2017-2018.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

110 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2017-2018
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
vaalin vuosille 2017 – 2018.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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111 § KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2017-2018
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkolain 25 luvun 10 a §:n perusteella kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen
vaalin vuosille 2017-2018.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

112 § KIRKKONEUVOSTON HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2017-2018
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 3
§:n mukaan, kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
Myös varajäseniä valittaessa on huomioitava kirkkolain 25 luvun 10 a §, jonka perusteella kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä
syystä muuta johdu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosille 2017-2018.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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113 § KIRKKONEUVOSTON JA –VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄTKAUDELLA 2017
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkovaltuuston kokoontumisten aikataulu on sovittu kirkkoneuvoston kokousrytmin pohjalta
huomioiden lakien ja asetusten mukaiset määräajat (esim. kirkkoneuvoston jäsenten vaali, tilinpäätös, veroprosentin vahvistaminen, talousarvio).
Kirkkoneuvoston kokoukset kevätkaudella 2017 on suunniteltu pidettäväksi ke 25.1. klo 18, ke
22.2. klo 18, ke 22.3. klo 18, ke 26.4. klo 18 ja ke 17.5. klo 18.
Kirkkovaltuuston kokousten ajankohdiksi kevätkaudella 2017 on varattu ke 11.1. klo 18 ja ke 3.5.
klo 18.
Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen arviointi- ja suunnittelutapahtuma on kaavailtu
pidettäväksi ke 26.4.2017.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy em. kevätkauden 2017 kokousaikataulusuunnitelman. Kokouspaikkana on seurakuntatalo.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

114 § ILMOITUSASIAT
Talousjohtaja Urpo Reposen ajalla 16.11.-1.12.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
30 25.11.2016 Suntion sijaisen palkkaaminen.
Kirkkoherra Seppo Laitasen ajalla 16.11.-1.12.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
56 22.11.2016 Osittaisen hoitovapaan myöntäminen/Sanna Lappalainen
57 22.11.2016 Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajaksi ottaminen/Tiia Airaksinen.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Keskusteltiin papisto- ja suntiotilanteesta sekä
kirkollisista ilmoituksista.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

115 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

