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Pirkko Saarinen
Ikäpuheenjohtaja
1–6§

Hannele Oikarinen
puheenjohtaja
7 – 23§
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Todistaa kirkkoherranvirastossa
Marjatta Öhman
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PETÄJÄVEDEN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

1.§

ESITYSLISTA
22.1.2019

PÖYTÄKIRJA
22.1.2019

Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto
Kirkkoherra Laura Laitinen piti alkuhartauden, minkä jälkeen ikäpuheenjohtaja Pirkko Saarinen avasi kokouksen. Nimenhuudossa paikalla oli 14 jäsentä, Petrus Lesonen puuttui kokouksesta.

2.§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
15.1.2019. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.1.2019 alkaen.
Esitys:
Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti
päätösvaltainen.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.§

Esteitten hyväksyminen
Esitys:
Käsitellään kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutettujen esteet ja päätetään
niiden hyväksymisestä sekä todetaan estyneiden varajäsenet.
Käsittely:
Päätös: Hyväksyttiin Petrus Lesosen este. Petrus Lesosen varajäsen Jorma Suonsaari
valtuutettiin toimimaan valtuuston jäsenenä.

4.§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin
lisäyksin:
Vanhan kirkon säätiön jäsenen ja varajäsenien valinta
Tilintarkastajan valinta

Tarkastajien nimikirjaimet
_______

_______
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5.§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Harju-Kivinen Raija ja Hautamäki
Hanna. Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoherranvirastossa 28.1.2019.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6.§

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudelle 2019-2020
KN 12/2018
---------------------------------------------------144 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDELLE 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2). Kirkkovaltuuston puheenjohtajan
toimikausi on kaksi vuotta.
Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

---------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa puheenjohtajan vaalin kaudelle 2019-2020
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajakseen kaudelle 2019 – 2020 Hannele Oikarisen.
Tämän pykälän jälkeen ikäpuheenjohtaja Pirkko Saarikko kiitti valtuustoa ja valittu puheenjohtaja Hannele Oikarinen ryhtyi johtamaan puhetta klo 18.10.

7.§
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudelle 2019-2020
KN 12/2018
--------------------------------------------------------------------------145 §

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDELLE 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2).
Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin
toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

---------------------------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2019-2020

Tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:
8.§

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2019-2022

KN 12/2018
-------------------------------------------------------------------------146 §

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDELLE 2019 -2022
Kirkkovaltuuston tulee asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen
vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. (Kirkkovaltuuston OhjeS 18 §)
Suhteellista vaalia käytetään kahden tai useamman samaan elimeen tai tehtävään valittavan luottamushenkilön
vaalissa, jos suhteellista vaalia vaativien määrä on niin suuri, että he voisivat saada valituksi yhden.
Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
toimikaudekseen 2019 – 2022.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin toimikaudeksi
2019-2020.
Päätös: Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi valittiin 2019 – 2020:
jäsen
varajäsen
Eila Koivuniemi
Seppo Rantapuska
Jukka Ohra-aho
Lasse Olli
Hanna Hautamäki
Sirkku Kuukkanen
9.§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudelle 2019-2020
KN 12/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------147 §

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDELLE 2019-2020
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimitetaan kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimikauden
tammikuussa (KJ 10:2,2). Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan ensiksi toimitetaan kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali (OhjeS § 2).
Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin
toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Tarkastajien nimikirjaimet
_______

_______
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---------------------------------------------------------------------------------------------Esitys: Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle
2019-2020.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi 2019 – 2020 Kai
Paltamaan.
10.§ Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudelle 2019-2020
KN 12/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------148 §

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2019-2020
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa (KL 10:2,2). Kirkkoneuvoston jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
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 (KL 10 2; sel.). Voimassa olevan ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu Petäjäveden seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan ensiksi toimitetaan kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali ja sitten valitaan muut jäsenet (OhjeS § 2).
Kirkkoneuvoston jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimus niin, että sekä naisia että miehiä
on kumpiakin oltava vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudelle 2019-2020
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2019 – 2020
Pirkko Saarinen
Jari Koskenranta
Jukka Ohra-aho
Sirkku Kuukkanen
Eila Koivuniemi
Anne-Maria Huuskonen
Seppo Rantapuska

11.§

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudelle 2019-2020
Tarkastajien nimikirjaimet
_______

_______

6
PETÄJÄVEDEN SEURAKUNTA¤
ESITYSLISTA
Kirkkovaltuusto
22.1.2019
_________________________________________________________________________
KN12/2018
--------------------------------------------------------------------------------149 §

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2019-2020
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa (KL 10:2,2). Kirkkoneuvoston jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Kun kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimus niin, että sekä naisia että miehiä
on kumpiakin oltava vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

-------------------------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaisiksi varajäseniksi
toimikaudelleen 2019 – 2020:
jäsen
varajäsen
Pirkko Saarinen
Matleena Ylikoski
Jari Koskenranta
Tuomas Torkki
Jukka Ohra-aho
Lasse Olli
Sirkku Kuukkanen
Hanna Hautamäki
Eila Koivuniemi
Enni Toivola
Anne-Maria Huuskonen Tiina Leppänen
Seppo Rantapuska
Petrus Lesonen

12.§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varahenkilön vaali toimikaudelle 2019-2020
KN 12/2018
-----------------------------------------------------------------------------------150§

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VARAHENKILÖN VAALI TOIMIKAUDELLE 2019-2020
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varahenkilön vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen
ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2,2). Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varahenkilön toimikausi on
kaksi vuotta.

Tarkastajien nimikirjaimet
_______

_______
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Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet (Kirkkoneuvoston OhjeS § 2).
Esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varahenkilön vaalin toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varahenkilön vaalin
toimikaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varahenkilöksi kaudelle
2019 – 2020 Veikko Muhoksen.
13.§ Seurakunnan edustajan valinta rovastikuntaneuvostoon kaudelle 2019-2022
KN 12/2018
----------------------------------------------------------------------------------------------151 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA ROVASTIKUNTANEUVOSTOON KAUDELLE 2019-2022
Vuoden 2009 alusta Petäjäveden seurakunta on kuulunut Jyväskylän rovastikuntaan. Jyväskylän rovastikunnalla
on käytössä seurakuntien yhteistoimintaohje. Yhteistoimintaohjeen mukaan seurakunta valitsee yhden maallikkojäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen rovastikuntaneuvostoon.
Jyväskylän rovastikunnalla on myös yhteistoimintasopimus, jossa mm taloudelliset sitoumukset ilmenevät.
Vuoteen 2018 päättyvällä kaudella Petäjäveden seurakunnan edustajana oli Heikki Palola.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee edustajan rovastikuntaneuvostoon kaudelle 20192022
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee edustajan rovastikuntaneuvostoon kaudelle 2019-2022.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi edustajakseen rovastikuntaneuvostoon kaudelle 2019 – 2022
Heikki Palolan.

14.§ Seurakunnan edustajan varajäsenen valinta rovastikuntaneuvostoon kaudelle 2019-2022
KN 12/2018
----------------------------------------------------------------------------------152 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VARAJÄSENEN VALINTA ROVASTIKUNTANEUVOSTOON KAUDELLE 2019-2022
Vuoden 2009 alusta Petäjäveden seurakunta on kuulunut Jyväskylän rovastikuntaan. Jyväskylän rovastikunnalla
on käytössä seurakuntien yhteistoimintaohje. Yhteistoimintaohjeen mukaan seurakunta valitsee yhden maallikkojäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen rovastikuntaneuvostoon.
Jyväskylän rovastikunnalla on myös yhteistoimintasopimus, jossa mm taloudelliset sitoumukset ilmenevät.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee edustajalle varajäsenen rovastikuntaneuvostoon
Tarkastajien nimikirjaimet
_______

_______
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kaudelle 2019-2022.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan edustajan varajäsenen rovastikuntaneuvostoon
kaudelle 2019-2020.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan edustajan varajäseneksi rovastikuntaneuvostoon
kaudelle 2019 – 2020 Kai Paltamaan.
15.§ Seurakunnan edustajan valinta Keski-Suomen seurakuntien perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokuntaan kaudelle 2019-2022.
KN 12/2018
------------------------------------------------------------------------------------------153 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN
JOHTOKUNTAAN KAUDELLE 2019-2022
Sopimuksen hyväksynyt seurakunta nimeää toimikaudeksi (4 vuotta) edustajan Keski-Suomen
perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan.

seurakuntien

Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee edustajan Keski-Suomen seurakuntien
perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan kaudelle 2019-2022.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

------------------------------------------------------------------------------------------Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan edustajan Keski-Suomen seurakuntien
perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan kaudelle 2019-2022.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan edustajaksi Keski-Suomen seurakuntien
perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan kaudelle 2019 – 2022 Raija Harju-Kivisen.
16.§ Seurakunnan edustajan varajäsenen valinta Keski-Suomen seurakuntien perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokuntaan 2019-2022
KN 12/2018
------------------------------------------------------------------------------------154 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VARAJÄSENEN VALINTA KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN 2019-2022
Sopimuksen hyväksynyt seurakunta nimeää toimikaudeksi (4 vuotta) edustajalleen varajäsenen Keski-Suomen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee edustajan varajäsenen Keski-Suomen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan kaudelle 2019-2022.
Päätös: Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

----------------------------------------------------------------------------------------Tarkastajien nimikirjaimet
_______

_______
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Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan edustajan varajäsenen Keski-Suomen
seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan kaudelle 2019-2022.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan edustajan varajäseneksi Keski-Suomen
seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan kaudelle 2019 – 2022 Eila
Koivuniemi.
17.§
Seurakunnan edustajan valinta Keski- Suomen seurakuntien sairaalasielunhoidon
johtokuntaan
Esitys: Seurakunnan edustajan valinta Keski- Suomen seurakuntien
sairaalasielunhoidon johtokuntaan
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi edustajakseen Keski-Suomen seurakuntien
sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaudeksi 2019-2022 Pirkko Saarisen.
18.§
Seurakunnan edustajan varajäsenen valinta Keski- Suomen seurakuntien
sairaalasielunhoidon johtokuntaan
Esitys: Seurakunnan edustajan varajäsenen valinta Keski- Suomen seurakuntien
sairaalasielunhoidon johtokuntaan
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi edustajansa varajäseneksi Keski-Suomen seurakuntien
sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaudeksi 2019-2022 Hannele Oikarinen.

19.§ Vanhan kirkon säätiön hallituksen jäsenen valinta sekä heidän varajäsenensä
Vanhan kirkon säätiön hallitukseen kuuluu seurakunnan puolelta kirkkoherra virkansa puolesta ja jäsenenä valtuutettu.
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee vanhan kirkon säätiönhallitukseen jäsenen ja kaksi varajäsentä.
Päätös:Valittiin vanhan kirkon säätiön hallituksen jäseneksi kaudelle 2019 – 2022 Pirkko Saarinen ja varajäseniksi Anna- Maria Huuskonen ja Matleena Ylikoski.
20.§ Tilintarkastajan valinta kaudelle 2015-2018
------------------------------------------------------------------------------------------118§
Tilintarkastajan valinta vuodelle 2018
Petäjäveden seurakunnalle on valittu tilintarkastajat vuosittain. Edellinen tilintarkastaja on jäänyt eläkkeelle, joten uuden tilintarkastajan valinta on ajankohtainen.
Ilari Karhu, JHT, ja HT- tilintarkastaja, on tehnyt tarjouksen tilintarkastamisesta. Hän on myös
Keuruun seurakunnan tilintarkastaja. Hinta olisi 650e/päivä (86,67e/tunti), tilintarkastukseen on
suositeltu käytettäväksi vähintään neljä päivää kirkkohallituksen yleiskirjeen 3/2014 1. liitteen

Tarkastajien nimikirjaimet
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mukaisesti. Kokonaiskustannus olisi siis 2600,00e. Karhu lähetti materiaalia päätöksen tueksi,
mutta pyysi käsittelemään niitä salaisina, joten ne on nähtävillä kokouksessa.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita vuoden 2018 tilintarkastajaksi Ilari Karhun.
------------------------------------------------------------------------------------------Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi tilintarkastajaksi 2015-2018 KPMG Oy:n ja vuodelle 2018 vastuullisena Ilari Karhu.
21.§

Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat
- 3.3.2019 klo 10-14 luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen ja koulutus
- yhteistyö Keuruun ja Multian seurakuntien kanssa.
- haudankaivuun ja kiinteistöhuollon ulkoistaminen
- työyhteisökonsultointi piispantarkastuksen yhteydessä 12. – 14.4.2019
- suntion työnkuva
- hautaansiunaaminen / kantajat

22.§

Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus
Liitetään valitusosoitus pöytäkirjaan

23.§

Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 19.25.

Tarkastajien nimikirjaimet
_______

_______

