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Mahdollisesta esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoitus puheenjohtajalle puh. 0400-376756, sihteerille puh. 044-7284621 tai taloustoimistoon puh. 017-2884620.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo 17.30.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.1.–13.2.2017 viraston aukioloaikoina.

PUHEENJOHTAJA
Tapio Markkanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 3.1.201713.2.2017.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

PÖYTÄKIRJA

Kirkkovaltuusto
Nro

Sivu

1 / 2017

Kokousaika

11.1.2017 klo 18.00 – 18.30

Kokouspaikka

Srk-talon päätysali

Saapuvilla olleet

Jäsenet
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Heikkinen Päivi
Jauhiainen Ossi
Joutsenoja Pekka
Jäppinen Eeva
Kajan Ritva
Kasurinen Janne
Katainen Lauri
Kerkola Riitta
Kiiski Pekka
Koivisto Markus
Kolehmainen Jari
Korhonen Leena
Korhonen Tarja
Kraft Beatrice
Lehtola Saara
Markkanen Jukka

1

Markkanen Tapio
Niemelä Anne
Ojala Pirjo
Puustinen Kyllikki
Ruuskanen Riitta
Sihvonen Helena
Venäläinen Ritva
Villman Kirsti
Väätäinen Liisa
Varajäsenet
Ahonen Inkeri
Daavitsainen Risto
Happonen Olli
Heikkinen Hanna
Hiltunen Päivi

Yhteensä 26/27 jäsentä
Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Laitanen Seppo, kirkkoherra
Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri

§§ 1 - 10

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 11.1.2017

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

Riitta Ruuskanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Helena Sihvonen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 12.1.-13.2.2017.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
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ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

11.1.2017

1§

Sivu 2

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimittaa alkuhartauden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra Seppo Laitanen toimitti alkuhartauden.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen
käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja
kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille 2.1.2017. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus
pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 3.1.2017.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidettävän alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen onko kokous laillisesti koolle kutsuttu
ja päätösvaltainen.
Todettiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet Päivi Heikkinen, Ossi Jauhiainen, Janne Kasurinen, Lauri Katainen, Tarja Korhonen ja Beatrice Kraft. Varajäseninä kokoukseen kutsutut Inkeri Ahonen, Risto Daavitsainen, Olli Happonen, Hanna Heikkinen ja Päivi Hiltunen huomioidaan nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 26 jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokouspvm

11.1.2017

3§

Sivu 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen
4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirja
on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen.
Kirkkovaltuusto päätti 14.1.2015 käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä. Tarkastusvuorossa ovat Riitta Ruuskanen ja Helena Sihvonen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

4§

Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Ruuskasen ja Helena Sihvosen,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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5§

Sivu 4

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA VUOSILLE 2017-2018

Kirkkoneuvosto
14.12.16 § 109
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoherran
päätösesitys

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

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------Kirkkovaltuusto
11.1.17 § 5
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 20172018.
Päätös

6§

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vuosille 2017-2018 puheenjohtajaksi Tapio Markkasen ja varapuheenjohtajaksi Riitta Kerkolan.

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2017-2018

Kirkkoneuvosto
14.12.16 § 110
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

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

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------Kirkkovaltuusto
11.1.17 § 6
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2017 – 2018.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2017-2018
Liisa Väätäisen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 5

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2017-2018

Kirkkoneuvosto
14.12.16 § 111
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

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

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------Kirkkovaltuusto
11.1.17 § 7
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaalin vuosille 2017-2018.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseniksi vuosille 2017-2018 Päivi Heikkisen,
Pekka Joutsenojan, Pekka Kiisken, Leena Korhosen, Jukka Markkasen, Kyllikki Puustisen ja Ritva
Venäläisen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTON HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2017-2018

Kirkkoneuvosto
14.12.16 § 112
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

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

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------Kirkkovaltuusto
11.1.17 § 8
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosille
2017-2018.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi
vuosille 2017-2018 (suluissa varsinainen jäsen) Helena Sihvosen (Päivi Heikkinen), Lauri Kataisen (Pekka Joutsenoja), Joonas Tolvasen (Pekka Kiiski), Pirjo Ojalan (Leena Korhonen), Markus
Koiviston (Jukka Markkanen), Suvi Eskolan (Kyllikki Puustinen), Ritva Kajanin (Ritva Venäläinen)
ja Kirsti Villmanin (Liisa Väätäinen).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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9§

Sivu 7

ILMOITUSASIAT
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen arviointi- ja suunnittelutapahtuma on ke
26.4.2017 klo 19.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on ke 3.5.2017 klo 18.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

