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193. §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen
avatuksi.
Päätös:

Laulettiin alkuvirsi ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

194. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä
ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2014.)
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin
välityksellä 4. päivänä joulukuuta 2018.
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 13 jäsentä
tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

195. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

196. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja
sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat
Arja Saarikoski ja Poku Sihvonen
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona 12. joulukuuta 2018.
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Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan
jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan
ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa.
Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksen- hakuajan.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana ajalla 13. – 27.12.2018. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle
ilmoitustaululle keskiviikkona 12. joulukuuta 2018.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Saarikoski ja Poku
Sihvonen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 13. – 27.12.2018.
- Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle
keskiviikkona 12. joulukuuta 2018.

197. §
V SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISEN VALINTA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Hakijoita oli yhteensä 22 kappaletta. Heistä yksi perui hakemuksensa.
Haastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa, joista yksi vihitty pappi ja loput teologian maistereita.
Kutsutut hakijat ovat:
Suvi Virtanen synt.1995, teologian maisteri 21.6.2018
Tiina-Susanna Hirvonen synt.1968, teologian maisteri 2.5.2018
Helena Meriläinen synt.1982, pappisvihkimys 2017
Tatu Pohtila synt. 1972, teologian maisteri 26.11.2018
Dan-Johan Eklund synt. 1984, teologian tohtori 2015
Vuoristo-Watia Olli J, synt. 1962, teologian maisteri 2.5.2018
Haastattelut ovat 4.12. esityslistan postittamisen jälkeen. Työryhmä tuo esityksensä
kokoukseen.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä tuomiokapitulilta kokouksessa päätettävälle
henkilölle.
Käsittely:
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti V seurakuntapastorin viransijaiseksi
TM Olli J. Vuoristo-Watiaa. Hänellä on vankka jumalanpalveluselämän kokemus ja
hän vaikutti persoonaltaan vakaalta ja työyhteisöön sopivalta.
Ensimmäiselle varasijalle valittiin TM Suvi Virtanen. Hän vaikuttaisi myös hyvin
työyhteisöömme sopivalta ja hänellä on paljon seurakuntamme tarvitsemaa osaamista.
Toiselle varasijalle työryhmä esittää TM Tatu Pohtilaa. Pitkä kokemus opettajan työstä
antanee hyvät edellytykset toimia pappina. Hänen vuorovaikutustaitonsa vaikuttivat
hyviltä ja työyhteisöön sopivilta.
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Kaikilla kolmella on eduksi luettavaa musiikin osaamista.
Kolmannelle varasijalle esitetään TM Tiina-Susanna Hirvosta. Aikaisempi työkokemus
ja erityisesti diakonina toimiminen antanevat hyvät edellytykset toimia papin
tehtävissä. Hänellä on myös pitkä kokemus itkuvirsiohjaajan työstä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä V seurakuntapastorin
viransijaiseksi ajalle 28.1.2019 – 31.8.2019 ensisijaisesti TM Olli J.
Vuoristo-Watialle.
Ensimmäiselle varasijalle nimetään TM Suvi Virtanen, toiselle
varasijalle TM Tatu Pohtila ja kolmannelle varasijalle TM TiinaSusanna Hirvonen.

198. §
HAUTAINHOITOMAKSUT 2019 – esityslistan liite 1
valmistelija: vt. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024
Hautainhoitomaksuja on tarkistettu viimeksi vuoden 2013 alusta.
Tarvetta korotuksiin ei ole.
vt. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevat hautainhoitomaksut vuodelle 2019.
Päätös:

Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevat hautainhoitomaksut
vuodelle 2019.

199. §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
200. §
ILMOITUSASIAT
Seuraava kokous 27.12. klo 16.00.
201. §
MUUTOKSENHAKU – liite
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.
202. §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20.

Tark. ______ / ______

