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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.4.– 19.5.2017 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä ilmoitus on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 18.4.– 19.5.2017.

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

4 / 2017

Kokousaika

5.4.2017 klo 17:12 – 10.4.2017 klo 21.12

Kokouspaikka

Sähköpostikokous

Kokoukseen
osallistuneet jäsenet

Varsinaiset jäsenet
Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht.
Heikkinen Päivi
Joutsenoja Pekka
Kiiski Pekka
Korhonen Leena
Markkanen Jukka
Puustinen Kyllikki
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja

Muut kokoukseen
osallistuneet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kv:n puheenjohtaja
Kerkola Riitta, kv:n varapuheenjohtaja

1

Osallistumisen ajankohta
5.4.2017 klo 17.12
6.4.2017 klo 13.09
5.4.2017 klo
9.4.2017 klo
(tekstiviesti)
10.4.2017 klo 18.28
10.4.2017 klo 21.07
6.4.2017 klo 18.41
6.4.2017 klo 13.20

11.4.2017 klo 10

§§ 39 - 42

Pöytäkirjan vakuudeksi

Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Sähköpostikokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kirkkoneuvoston
kokouksessa.

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.4.-19.5.2017.

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

39 §

PÖYTÄKIRJA
Sähköpostikokous 5.-10.4.2017

Sivu 2

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 kevätkauden 2017 kokousten aikataulu on hyväksytty 14.12.2016 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.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Laitanen on lähettänyt 5.4.2017 klo 17.12 liitteen 1
mukaisen sähköpostiviestin kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle. Viestissä on ehdotettu, että kirkkoherran valintaan liittyen kirkkovaltuustolle
22.3.2017 tehtyä päätösehdotusta täydennettäisiin tuomiokapitulilta 29.3.2017 tulleen
lausuntopyynnön johdosta sähköpostikokouksessa. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat yhtä lukuun
ottamatta osallistuneet kokoukseen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

40 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 §:n 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Sähköpostikokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

41 §

PÖYTÄKIRJA
Sähköpostikokous 5.-10.4.2017

Sivu 3

LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRAN VAALITAVASTA JA VIRAN ERITYISISTÄ
TARPEISTA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista on tullut 29.3.2017 lausuntopyyntö kirkkovaltuustolle
lausunnosta kirkkoherran valintaan liittyen. Tuomiokapituli pyytää kirkkovaltuustolta lausuntoa
siitä julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja mitkä ovat kirkkovaltuuston käsityksen
mukaan Siilinjärven kirkkoherran viran erityiset tarpeet. Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa, että
mikäli kirkkovaltuusto katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava välillisenä
vaalina, tulee tästä kirkkovaltuuston tehdä tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö.
Kirkkovaltuuston lausunto em. asioista on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään 5.5.2017.
Kirkkoneuvoston on käsitellyt asiaa oma-aloitteisesti 22.3.2017 ja tehnyt esityksen
kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvoston esitys täyttää muuten lausuntopyynnössä esitetyn, mutta
siinä ei ole erillistä mainintaa kirkkoherran viran täyttämisestä. Lakimiesasessori Riikka
Ryökkään mukaan tämä vaatimus, vaikka sitä ei hallintomenettelyohjeessa mainitakaan, nousee
näiden epävarmojen aikojen pohjalta - esimerkiksi jos seurakuntaliitos olisi todennäköinen

Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

42 §

Kirkkoneuvosto täydentää 22.3.2017 §:ssä 37 tekemäänsä päätöstä lisäämällä esitykseensä
kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lausunnossaan tuomiokapitulille pyytää kirkkoherran viran
julistamista haettavaksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

