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Kokousaika

Ke 13.1.2021 klo 18.00

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, Sallilantie 4, 44800 Pihtipudas

Saapuvilla olleet
jäsenet

Mielityinen Lauri
Paananen Terttu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Aho Hannu

jäsen

Hjelmeroos-Haapasalo Heli
Kananen Erkki
Kangasluoma Taina
Mattola Tauno
Niemi Harri
Pietiläinen Erkki
Puranen Veikko
Puurula Laura
Rauhala Sanna
Sorri Annikki

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla
olleet
Vuohtoniemi Matti
Ojala Anna-Maija

vs. kirkkoherra
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa
Huuskonen Arja

kirkkoherra

Jämsén Reijo
Järnfors Seija

jäsen
jäsen

Asiat

§ 1-13

Valitusosoitus

Kirkkolain 24. luvun 4 §:n mukainen valitusosoitus § 12

Allekirjoitus

______________________ ______________________
puheenjohtaja

Pöytäkirja on
tarkastettu

pöytäkirjanpitäjä

Pihtipudas 13.1.2021
____________________
pöytäkirjantarkastaja

____________________
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 14.1.-15.2.2021
Pöytäkirjan nähtävänäolosta on ilmoitettu

Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.1.-15.2.2021

Allekirjoitus

____________________

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

PIHTIPUTAAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
13.1.2021
2
________________________________________________________________________________
KOKOUKSEN ALOITUS
Kirkkovaltuusto
§1
Esitys
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra pitää alkuhartauden.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ KOKOUKSEN
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto
§2
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.
Kokouskutsu on lähetettävä viikkoa ennen kokousta ja esityslista viikkoa ennen kokousta.
Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty 5.1.2021 ja esityslista 5.1.2021. Kokouksesta on ollut myös ilmoitus Kotiseudun Sanomissa 7.1.2021.

Esitys
Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla ja käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja todetaan varavaltuutettujen osallistuminen kokoukseen. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkovaltuusto
§3
Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi
kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. KL:n 25. luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston
päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki
seurakunnan ilmoitustaululle. KJ:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7
päivää srk:n ilmoitustaululla.

Esitys
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan
13.1.2021 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 7.1.-15.2.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kananen ja Annikki Sorri.

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Puheenjohtaja ________ Pöytäkirjanpitäjä ________ Pöytäkirjantarkastaja ________ Pöytäkirjantarkastaja _______
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Kokouspäivämäärä

PIHTIPUTAAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
13.1.2021
3
________________________________________________________________________________
TYÖJÄRJESTYS
Kirkkovaltuusto
§4
Esitys
Esityslista toimii työjärjestyksenä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
SEIJA JÄRNFORSIN ERO KIRKKOVALTUUSTOSTA
Kirkkoneuvosto § 5/13.1.2021
Seija Järnfors on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä henkilökohtaisista
syistä.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin,
joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkoherran esitys
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Seija Järnforsille eron
kirkkovaltuustosta.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Porvarillisen vaaliliiton
ensimmäisen varavaltuutetun Irmeli Kurosen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto
§ 5 Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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________________________________________________________________________________
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
KAUDELLE 2021 – 2022
Kirkkoneuvosto § 123/16.12.2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ
8:2.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2021– 2022.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto
§6
Päätös
Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajakseen Lauri Mielityinen ja varapuheenjohtajakseen Tauno Mattolan.
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA VARAJÄSENEN VALINTA 2021–
2022
Kirkkoneuvosto § 124/16.12.2020
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten,
että ensin valitaan samassa vaalissa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hänelle
henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnan
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänelle varajäsenen kaudeksi 2021-2022.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto
§7
Päätös
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Erkki Pietiläisen
ja tämän varajäseneksi Veikko Purasen.
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KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 2021-2022
Kirkkoneuvosto § 125//16.12.2020
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7)
jäsentä eli yhteensä 9 jäsentä.
Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä voivat olla kirkkovaltuutettuja.
Kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän varajäsenikseen voidaan valita myös
valtuustoon kuulumattomia. Päätöksessä tulisi ottaa huomioon KL 23 § 8:n mukaan
miesten ja naisten edustus eli vähintään kumpiakin tulisi olla vähintään 40 % jäsenistä.
Kun varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pihtiputaan seurakunnan kirkkoneuvostoon seitsemän (7) varsinaista jäsentä, sekä valitsee kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2021-2022.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto
§8
Päätös
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi
seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Heli Hjelmeroos
Taina Kangasluoma
Reijo Jämsén
Annikki Sorri
Sanna Rauhala
Marko Kahilainen
Harri Niemi

Varajäsen
Paula Kivinen
Helli Huikari
Seppo Jetsonen
Terttu Paananen
Laura Puurula
Tero Kemppainen
Aimo Lohtander
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KIRKKOHERRAN VIRKA
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli 16.12.2020:
§ 2 Irtisanoutuminen: Arja Huuskonen
Diaarinumero
DLAP/208/01.01.01/2020
Esittelijä
hiippakuntapastori Jaakko Antila
Pastori Arja Huuskonen on 7.12.2020 irtisanoutunut Pihtiputaan ja
Kinnulan seurakuntien yhteisestä kirkkoherran virasta 8.2.2021 lukien
tultuaan valituksi tuomiorovastin virkaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa.
Tässä yhteydessä tuomiokapituli pyytää Pihtiputaan ja Kinnulan seurakunnilta lausuntoa siitä, haluavatko ne viran vakituisesti täytettäväksi. Mikäli seurakunnat pyytävät viran täyttämistä, niiden tulee samalla
antaa lausunto virassa edellytettävistä tarpeista.
Mikäli virka halutaan täyttää, tulee toimittaa kirkkoherranvaali. Vaali
voidaan toimittaa välittömänä tai välillisenä. Kirkkolain 23. luvun 11
§:n mukaan tuomiokapitulin tulee pyytää seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa toivottavasta vaalitavasta. Tuomiokapituli voi
päättää, että yhteinen kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jos jokin
yhteisen kirkkoherran viran seurakunnista sitä pyytää. Tuomiokapituli
edellyttää seurakuntien perustelevan vaalitapaa koskevat esityksensä.
Esitys
Tuomiokapituli päättää
1. merkitä tiedoksi ja nimikirjaan Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntien kirkkoherran Arja Huuskosen irtisanoutumisen 8.2.2021 lukien,
2. kysyä Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntien kirkkovaltuustoilta, haluavatko ne yhteisen kirkkoherran viran täytettäväksi,
3. kysyä Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntien kirkkovaltuustoilta, haluavatko ne mahdollisessa virantäyttöprosessissa vaalitavaksi välittömän vai välillisen
vaalin, sekä,
4. kysyä Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntien kirkkovaltuustoilta viran erityisistä tarpeista.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.
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Kirkkoneuvosto § 4/13.1.2021
Esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoherran virka täytetään vakinaisesti 1.9.2021 alkaen. Kirkkoherran virka täytetään yhdessä Kinnulan kanssa tai vaihtoehtoisesti yksin, mikäli Kinnula päättää irtautua sopimuksesta. Kirkkoherran palkkaus on K 10
ylemmän johdon K-hinnoitteluryhmän mukainen. Kirkkoherran valinnassa toivotaan
välillistä vaalitapaa.
Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle esityksen hyväksymistä.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja totesi virassa edellytettävistä tarpeista, että
odotamme kirkkoherralta monipuolista perusseurakuntatyön osaamista ja hoitamista
sekä sitoutumista molempiin seurakuntiin. Lisäksi kirkkoherralta edellytetään hyviä
henkilöstöjohtamisen taitoja. Välillistä vaalitapaa perustellaan kustannuksilla, joustavuudella, nopeudella ja sillä, että valtuuston jäsenet pystyvät paneutumaan paremmin
henkilön valintaan, esim. tasapuoliset haastattelut.
Kirkkovaltuusto
§9
Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kirkkovaltuusto
§ 10
Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
Taloustilanne
Viitasaaren, Kinnulan ja Pihtiputaan yhteistyöpalaveri 19.1.2021 peruttu.
Päätös
Asiat saatettiin kirkkovaltuuston tietoon.
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto
§ 11
Päätös
Muita asioita ei ollut.
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VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto
§ 12
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto
§ 13
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
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