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Aika
Paikka

10.3.2021 klo 17.00 – 19.52
Seurakuntakodilla, Sanantie 5, Muurame

Osallistujat

Heikki Myllykoski, puh, joht.
Juujärvi Mikael varapj.
poissa
Hammaren Pirkko
Minkkinen Pirjo
Niemelä Kirsi
Oksanen Aulikki
Salmela Matti
poissa
Vuorenmaa Kari
poissa
Äyräväinen Raine
Juuti Asko, varajäsen
Honkamäki Juha, varajäsen

Muut osallistujat

Rajala Arto, kirkkovaltuuston pj.
Heikkilä Pasi, kirkkovaltuuston varapj.
Heikki Kangas, hallintojohtaja, sihteeri
Juha Martikainen, Brado, §§ 14 - 17

Asiat

§§ 14 – 27 sekä valitusosoitus

Allekirjoitus
Heikki Myllykoski
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan
tarkastus

Heikki Kangas
Sihteeri

15.3.2021 Virastotie 2.

____________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Asko Juuti

_________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Raine Äyräväinen

Pöytäkirjan on nähtävillä: Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 16.3.2021 – 16.4.2021 ja kotisivuilla.
Heikki Myllykoski
puheenjohtaja
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Kirkkoherran alkuhartaus.
14 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitys: Puheenjohtaja esittää, että kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille 4.3.2021 (Kn ohjesääntö 5 § ”Kutsu toimitetaan jäsenille viisi päivää ennen
kokousta.)
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL
7:4)
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Esitys: Puheenjohtaja esittää, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan. Lisäyksiä pykäliin 20 § ja 22 §.

16 §. Pöytäkirjan tarkastajat.
Esitys: Puheenjohtaja esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorolistan mukaan
vuorossa ovat Asko Juuti ja Raine Äyräväinen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asko Juuti ja Raine Äyräväinen.

17 §. Uuden seurakuntakodin suunnittelijoiden valinta
Valmistelu: hallintojohtaja Heikki Kangas; Juha Martikainen, Brado
----KV4/2020
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
A. Kirkkovaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman mukaisen jatkosuunnittelun
uuden seurakuntakodin rakentamiseksi.
B. Hanke toteutetaan jaettuna urakkana.
Päätös:

A. Esityksen mukaan.
B.Esityksen mukaan.

___ / ___
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---KN3/2021
Uuden seurakuntakeskuksen suunnittelijoiden valinnan tarjouspyynnöstä ja tarjoajien
kelpoisuudesta ja tarjousten pisteytyksestä on vastannut Brado Oy.
Hankintamenettelynä on ollut avoin hankintamenettely. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten
hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa 1.2.2021, ilmoituksen nro 2021-060215. Tarjouspyyntöön
on julkaistu lisäkirje nro 1, 19.2.2021, jolloin HILMAssa julkaistiin korjausilmoitus. Lisäkirjeellä
vastattiin eri tarjoajien esittämiin lisäkysymyksiin julkisesti, jolla tarkennettiin tarjouksen sisältöä.
Tarjousten jättämisen määräaika oli 26.2.2021 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjoukset jättivät seuraavat toimijat: (LIITE 10)
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu:
Arkitupa Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, Granlund
Saimaa Oy, Linja Arkkitehdit Oy, Saatsi Oy, Siren Arkkitehdit Oy.
Rakenne- ja pohjarakennesuunittelu:
Sweco Oy, Vahanen Jyväskylä Oy.
LVIA-suunnittelu:
Etteplan OY, Granlund Jyväskylä Oy, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy, Ramboll
Finland Oy, Sweco Talotekniikka Oy, WSP Finland Oy.
Sähkösuunnittelu:
Granlund Jyväskylä Oy, Polartek Oy, Ramboll Finland Oy, Sähköinsinööritoimisto
SHS Oy, SSVP Finland Oy, Sweco Talotekniikka Oy.

Tarjouspyynnön mukaisia kelpoisuusehtoja eivät täyttäneet seuraavat tarjoajat:
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Granlund Saimaa Oy.
LVIA-suunnittelu: Granlund Jyväskylä Oy, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy, WSP Finland Oy.
Sähkösuunnittelu: Polartek Oy, Sähköinsinööritoimisto SHS Oy, SSVP Finland Oy.

Valinta pisteytyksen perusteella Bradon esitys valittaviksi suunnittelijoiksi ovat (LIITE 11):
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Linja Arkkitehdit Oy, 69 000 € (alv 0).
Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy, 78 350 € (alv 0).
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LVIA-suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, 30 000 € (alv 0).
Sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, 33 500 € (alv 0).
Uuden seurakuntakodin suunnittelun kokonaiskustannukset ovat 261 454 € (alv 24%).

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Brado Oy:n esittämät suunnittelijoiden valinnat ja esittää niitä
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Linja Arkkitehdit Oy, 69 000 € (alv 0).
Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy, 78 350 € (alv 0).
LVIA-suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, 30 000 € (alv 0).
Sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, 33 500 € (alv 0).
Uuden seurakuntakodin suunnittelun kokonaiskustannukset ovat 261 454 € (alv 24%).

Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon

18 §. Neihtyen saarien myyminen
Valmistelu: Hallintojohtaja Heikki Kangas
---”KN 2/2020 24 § Neihtyen saaret Päijänteellä
Esittely: Talouspäällikkö
Seurakunta omistaa Päijänteellä, Kärkisten sillan läheisyydessä ja laivareitin vieressä
Neihtyen saaret 4,0 ha ja 4,8 ha (Liite 6). Saarilla on ”Pidä Saaristo Siistinä”
rantautumispaikka. Lisäksi saarilla on osayleiskaavassa kolme vapaa-ajan
rakennuspaikka (Liite 7). Saarilla itsessään ei ole seurakunnalle merkitystä toiminnan
kannalta ja siinä mielessä niistä voitaisiin luopua ja saarista saaduilla tuloilla
rahoittaa uuden seurakuntakodin rakentamista. Metsäsuunnitelman mukaan metsät
ovat uudistuskypsiä, ikä 130 vuotta. Puuston määrä metsäsuunnitelman mukaan on n.
2000 m3, valtaosin mäntyä.
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Saarista luopumiseen on olemassa useita vaihtoehtoja. Vaihtoehtona on myös, että
seurakunta ei luovu saarista eikä suorita niissä mitään toimenpiteitä vaan säilyttää ne
luonnonmukaisina.
A. Saarten kolme vapaa-ajan tonttia laitetaan myyntiin kiinteistövälittäjän kautta.
Samanaikaisesti saarilla suoritetaan puuston harvennushakkuu. Kyseiset
toimet eivät vaikuta yleiseen rantautumispaikkaan, joka sijaitsee eri saarella
kuin myytävät vapaa-ajan tontit.
Tällä vaihtoehdolla seurakunta omistaa edelleen saaren muut osat, jotka
mahdollisesti ei enää kiinnosta vaihtoehdoissa B ja C olevia saarten
ostajia.
B. Kysytään ELY-keskukselta, onko saarilla suojelullista arvoa, jolloin niistä
voisi pyytää ostotarjousta ja saaret siirtyisivät suojelualueena
Metsähallitukselle.
C. Kysytään saarista tarjousta Päijänteen Luonnonperintösäätiöltä (Liite 8).
Ehdotus: Talouspäällikkö selvittää kaikki edellä mainitut vaihtoehdot. Mikä on
kiinteistövälittäjän arvio tonttien hinnasta ja millä ajalla ne menisivät kaupaksi.
Metsänhoitoyhdistykseltä tila-arvio ja harvennushakkuu arvio. ELY-keskukselta ja
Päijänteen Luonnonperintösäätiöltä mahdollinen ostotarjousta saarista. Tarjoukset ja
muut selvitykset saatuaan kirkkoneuvosto tekee niiden perusteella päätöksen saarien
luovuttamisesta.
Päätös: Esityksen mukaan.”
Irtaimen- ja kiinteistötarkastuksen työryhmässä on asiaa käsitelty 7.10.2020 seuraavasti:
Vastauksia kohtiin A, B, ja C.
A. OP Koti Keski-Suomen myyntipäällikkö, Jorma Nurminen, on laatinut arviokirjan (Liite
1) Neihtyensaarista. Arviointi perustuu toteutuneisiin kauppoihin vastaavanlaisissa
kohteissa Päijänteellä ja Leppävedellä, joita on 2015 – 2020 välisenä aikana ollut viisi
kappaletta. Näiden kauppojen keskimääräinen hinta on ollut 26 140 e. Metsänarvon
määritystä ei ole tehty. Arviokirjan mukainen arvo olisi 90 000 € +/- 15%.
B. Ely-keskus ei tee tarjousta (Liite 2), koska se ei saa lunastuksissaan arvottaa tontteja,
jonka taas pystyy Päijänteen Luonnonperintösäätiö tekemään.
C. Päijänteen Luonnonperintösäätiö on tehnyt metsänarvon määrityksen (Liite 3) ja
tarjoukseen huomioinut myös toteutuneiden vastaavien tonttikauppojen hinnat.
Luonnonperintösäätiön tarjous kaikista saarista on 155 000 € (Liite 4).
Päätös: Työryhmä esittää Neihtyen saarten myyntiä Päijänteen
Luonnonperintösäätiölle.
----KN7/2020, 90 §.
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Neihtyen saaren saariryhmä sijaitsee Päijänteellä Kärkisten sillan läheisyydessä
laivaväylän varrella. Saariryhmässä on kaksi isompaa saarta ja muut paljon
pienempiä. Yhdellä saarella on Pidä Saaristo siistinä- jätepiste ja toiselle saarelle on
kaavoitettu 3 vapaa-ajan tonttia.
Seurakunnalla ei ole itsellään saarille mitään käyttöä. Metsätalouden harjoittaminen
on kohteella rajattua sen kaavoituksen vuoksi. Saarilla on mahdollista tehdä vain
harvennushakkuita, joiden taloudellinen tulos on hallintojohtajan tekemän arvion
mukaan n. 10 000 euroa. Saarien myyminen olisi osa tulevaa seurakuntakodin
uudisrakentamisen rahoittamista.
Neihtyen saaret ovat osa Muuramen kunnassa sijaitsevasta Muuramen-Metsä –
nimisestä tilasta RN:o 2:30. Tilan kiinteistötunnus on 179-440-2-30. Saarten
yhteispinta-ala on n.10 hehtaaria.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Päijänteen Luonnonperintösäätiön 155.000 euron
tarjouksen n.10 ha määräalasta Muuramen kunnassa sijaitsevasta Muuramen-Metsä
–nimisestä tilasta RN:o 2:30, joka käsittää Neihtyen saarten 8 saaren saariryhmän.
Tilan kiinteistötunnus on 179-440-2-30. Kirkkoneuvosto esittää sitä kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi keskustelun pohjalta. Tonttien
määrän lisäämistä selvitetään ja myös pyydetään uusi tarjous Päijänteen
Luonnonperintösäätiöltä.
---KN3/2021
Valmistelu: hallintojohtaja
Päijänteen Luonnonperintösäätiö ei ole nostamassa tarjoustaan eikä tonttien määrän lisääminen ole
todennäköistä. Johtoryhmän kanssa käydyn keskustelun perusteella saarten myyntiä ei pidetä
ajankohtaisena.
Esitys: Hallintojohtaja esittää kirkkoneuvostolle, että saaria ei myydä tässä vaiheessa.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Päijänteen Luonnonperintösäätiö
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19 §. Vanhojen kalusteiden myynti
Valmistelu: hallintojohtaja
Pappilasta on siirretty puhdistuksen ja otsonoinnin jälkeen tarvittavat tavarat väistötiloihin
Virastotie 2. Pappilaan jäi toimistopöytiä, -tuoleja, -kaappeja, kirjoja, joista on tarkoitus luopua.
Huonoimmat toimitetaan kaatopaikalle ja muut voidaan myydä/lahjoittaa.
Purettavasta seurakuntakodista jää myös kalusteet, pöytiä ja tuoleja, jotka ovat tarkoituksen
mukaista myydä/lahjoittaa. Huonokuntoiset toimitetaan kaatopaikalle. Srk-kodin kalusteiden
poistaminen on aloitettava jo syksyllä 2021.
Seurakunnan taloussäännössä (6§, omaisuuden hoito) määritellään ”kirkkoneuvosto antaa ohjeen
seurakunnan …… irtaimen omaisuuden käytöstä, poistosta ja myynnistä.”
Irtaimistoa voidaan lahjoittaa esim. diakonia asiakkaille kodin sisustamiseen, myydä etusijalla ensin
työntekijöille ja sen jälkeen esim. kirpputorin tyyliin järjestää yleisölle yleinen kierros pappilassa ja
seurakuntakodilla, jossa kalusteet on hinnoiteltu ja sieltä voi haluamansa kalusteen ostaa. Isommat
kokonaisuudet (esim. srk-kodin salin tuolit ja pöydät) voidaan myydä huutokaupat.comin kautta tai
myös lahjoittaa kirkolliselle toimijalle. Osa myyntitulosta voidaan ohjata esim. diakoniatyölle, YVkeräykseen, Mannatuvalle, jne.
Esitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja hallintojohtajan päättämään pappilan ja
seurakuntakodin poistettavan irtaimiston myymisestä/luovuttamisesta.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet:

20 § Virkavapaa-anomus Siljander
Valmistelu: kirkkoherra
Kappalainen Anna Maria Siljander on anonut virkavapaata ajalle 1.6.2021 – 31.5.2022 oman
yrityksen hoitamista varten. (LIITE 1)
Esitys: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto
a) puoltaa kappalainen Anna Maria Siljanderin virkavapaata ajalle 1.6.2021 – 31.5.2022.
Kirkkoneuvoston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin hyväksyttäväksi.
b) Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta pyydetään, että tuomiokapituli julistaa kappalaisen
viransijaisuuden haettavaksi.
c) päättää viikolle 14. haastattelupäivän ja valitsee keskuudestaan 1-2 haastattelijaa
haastattelutyöryhmään. Haastattelutyöryhmän esitys viransijaisesta käsitellään
kirkkoneuvostossa 14.4.2021.
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a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.
c) Haastattelutyöryhmään valittiin Pirkko Hammaren, Mika Ilvesmäki ja Heikki
Myllykoski.

Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Tuomiokapituli, Anna Maria Siljander

21 § Virkavapaa-anomus Katko
Valmistelu: kirkkoherra
Nuorisotyön ohjaaja Petri Katko on anonut virkavapaata ajalle 10.5.2021 – 9.5.2022 oman yrityksen
hoitamista varten. (LIITE 2)
Esitys: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Petri Katkolle
virkavapaata ajalle 10.5.2021 – 9.5.2022.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: Petri Katko

22 § Diakonian viran hakuilmoitus ja viran täyttämisen aikataulu
Valmistelu: kappalainen Anna Maria Siljander ja kirkkoherra
Hakuilmoitus:
Diakonian virka Muuramessa
Pysyvätkö langat käsissäsi? Onko sinulla läsnäolon taitoa ja sydän paikallaan? Löytyykö sinulta
kykyä hahmottaa kokonaisuuksia? Muuramessa on tarjolla tiimityötä mahtavassa seurassa!
Diakoniatyö on monipuolista ja laaja-alaista asiakastyötä, jossa tehdään yhteistyötä monenlaisten
verkostojen kanssa. Viran tehtävänkuvaukseen kuuluvat normaalit diakonian tehtävät. Arvostamme
tiimityötaitoja ja oma-aloitteisuutta sekä intoa ja sitoutumista kirkon työhön. Muuramessa työtä
tehdään tiiviisti yhdessä vapaaehtoisten kanssa, kirkkomme on juuri remontoitu ja uuden
seurakuntakodin rakennusprojekti on alkamassa. Oletko sinä sopiva persoona työyhteisöömme?
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Virkaan valittavan on oltava KL:n 6:13 §:n mukaan ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Diakonian
virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut kirkkohallituksen antaman päätöksen
kirkon säädöskokoelman nro 141 mukaisen tutkinnon.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä KL 6 luvun 33 § mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus on vaatimusryhmän
502 mukaan.
Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virka tulee ottaa vastaan 19.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset osoitetaan Muuramen seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitteeseen Viratotie 2, 40950
Muurame tai sähköpostitse virasto.muurame@evl.fi. Hakuaika päättyy 2.4.2021 klo 15.
Lisätietoja antaa
Kappalainen Anna Maria Siljander p. 050 5943238 tai ansku.siljander@evl.fi.
Kappalainen Anna Maria Siljander esittää diakonian viran täyttämiseen seuraavaa aikataulua:
-

-

-

10.3.2021 esitys diakonianviran täyttämisestä käsitellään neuvostossa
11.3. 2021 Diakonianviran hakuilmoitus julkaistaan seuraavissa kanavissa:
o Oikotie.fi-palvelu
o www.muuramenseurakunta.fi
o www.facebook.fi/muuramensrk sekä facebookin Ev.lut.kirkon työntekijät-ryhmässä
Hakuaika päättyy 2.4. klo 15.
Haastattelut tehdään viikolla 15. Haastattelijoina kirkkoherra Heikki Myllykoski, neuvosto
valitsee keskuudestaan 1-2 haastattelijaa, kappalainen Anna Maria Siljander ja diakonissa
Hanna Forsman.
Esitys diakonianvirkaan valinnasta käsittelyssä toukokuun neuvostossa.
Diakonianvirkaan valittava aloittaa virassa 19.7.2021.
Koeaika 6kk
Virkaan siunaaminen koeajan päätyttyä

Muutos esitys diakonian viran täyttämisen aikatauluun:
-

-

-

- 10.3.2021 esitys diakonianviran täyttämisestä käsitellään neuvostossa
- 11.3. 2021 Diakonianviran hakuilmoitus julkaistaan seuraavissa kanavissa:
o Oikotie.fi-palvelu
o www.muuramenseurakunta.fi
o www.facebook.fi/muuramensrk sekä facebookin Ev.lut.kirkon työntekijät-ryhmässä
- Hakuaika päättyy 2.4. klo 15.
- Haastattelut tehdään viikolla 14. Haastattelijoina kirkkoherra Heikki Myllykoski, neuvosto
valitsee keskuudestaan 1-2 haastattelijaa, kappalainen Anna Maria Siljander ja diakonissa
Hanna Forsman.
- Esitys diakonianvirkaan valinnasta käsittelyssä 14.4. neuvostossa.
- Diakonianvirkaan valittava aloittaa virassa 17.5.2021.
- Koeaika 6kk
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- Virkaan siunaaminen koeajan päätyttyä.

Esitys: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto
a) julistaa diakonian viran haettavaksi hakuilmoituksen mukaisesti
b) hyväksyy hakuaikataulun
c) valitsee keskuudestaan 1-2 henkilöä haastatteluryhmään

Päätös:

a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.
c) Haastattelu työryhmään valittiin valtuutetuista Pirkko Hammaren.

Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: -

23 §. Hautausmaan sirottelualue
Valmistelu: hallintojohtaja
Hautausmaakatselmuksessa syksyllä 2020 todettiin seuraavaa:
”Hautausmaanhoitaja Jukka Koskinen esitti seuraavaa:
Kappelin vieressä olevan uurna-alueen muistokivien tila alkaa loppumaan, joten
tarvitsisi hankkia lisää muistokiviä. Sovittiin että hankitaan uudet samanlaiset kivet
2021. Huomioidaan talousarviossa.
Samalla keskusteltiin laajemmin uurna-alueen riittävyydestä, kun tuhkaukset ovat
lisääntyneet ja sirottelualueesta, jota ei vielä hautausmaalla ole. Tuhkausten osuus on
jo yli 50% hautauksista, tosin suurin osa uurnista menee vielä sukuhautoihin.
Nykyiseen hautauskaavaan ehdotettiin seuraavia muutoksia:
Kappelin viereinen, vielä käyttämätön uurna-alue muutetaan arkkupaikoiksi ja
vastaavasti kuusiaidan vieressä oleva arkku alue muutetaan uurna-alueeksi.
Kuusiaidan viereinen alue on arkkupaikkoina hankalan ahdas kaivinkoneella
työskentelyyn.
Sirottelualueen sijainnista keskusteltiin mahdollisina paikkoina kappelin kellotornista
portille päin tai kappelin ovilta katsottuna oikealle kuusiaidan nurkkaan, jossa on
erillinen puuryhmä ja jossa on haudankaivuu maaperän suhteen hankalampaa.
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Muutostöiden ohessa voisi myös tehdä valaistussuunnitelma, koska hautausmaan
valaistusta pidettiin liian hämäränä ja sirottelualueelle voisi tehdä
puutarhasuunnitelma.
Hallintojohtaja selvittää suunnitelman tekijöitä ja pyytää muutoksista tarjoukset
toteutettavaksi vuoden 2021 aikana.”
Edellä esitettyjen ehdotusten pohjalta on valmistunut Viherteeman tekemänä hautausmaakaava
suunnitelma (LIITTEET 3-6). Kaavassa on ehdotettu sirottelualueen valaistusta, käytäviä,
istutuksia ja muistomerkkejä sekä niiden kustannusarvio.
Sirottelualue tulee olemaan pysyvä rakennelma pitkälle tulevaisuuteen, joten sen suunnitteluun ja
toteutukseen tulee kiinnittää tarpeellinen huomio, mm. muistomerkkeihin on olemassa eri
vaihtoehtoja, joita on nähtävillä eri hautausmailla ja netissä, esim. www.absentus.com.
Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee sirottelualueen kaavasta ja perustaa erillisen sirottelualueen
työryhmän. Työryhmä valmistelee esityksen kirkkoneuvostolle sirottelualueen kaavasta, jonka
pohjana on Viherteeman valmistelema kaava. Työryhmään kuuluvat kirkkoherran,
hautausmaanhoitajan ja hallintojohtajan lisäksi 2-3 henkilöä, jotka kirkkoneuvosto valitsee.
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Työryhmään valittiin kirkkoherran,
hautausmaanhoitajan ja hallintojohtajan lisäksi Pirkko Hammaren ja Asko Juuti. Mikko
Lintulaa kysytään työryhmään mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: -

24 §. LAUSUNTOPYYNTÖ - Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan
johtosäännön tarkennusten päivittäminen
Valmistelu: Tuomas Palola, aluekeskusrekisterin johtaja & Heikki Myllykoski, khra
---Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta 5.2.2021 6§
Alueellisen keskusrekisterin sopimuksen mukaisesti yhteisjohtokunnan johtosääntö on
isäntäseurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä. Isäntäseurakunta Jyväskylän
kirkkovaltuusto on 10.12.2019 hyväksynyt alueellisen keskusrekisterin
yhteisjohtokunnan johtosäännön. Sopimuksen mukaan ”yhteisjohtokunta valmistelee
yksinkertaisen enemmistön päätöksellä johtosäännön muutokset isäntäseurakunnan
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ennen kuin isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto
hyväksyy alueellisen keskusrekisterin johtosääntöön tehtävän muutoksen, siitä on
hankittava sopijaseurakuntien kirkkoneuvostojen / sopijaseurakuntayhtymien yhteisten
kirkkoneuvostojen lausunnot.”
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Joulukuussa 2019 hyväksyttyyn johtosääntöön jäi – aluekeskusrekisterin
perustamisvaiheesta johtuen – tiettyjä täsmennystarpeita. Esitetyt muutettavat
tekstikohdat on merkitty punaisella liitteeseen (liite 4). Merkittävimmät
muutosesitykset kohdistuvat yhteisjohtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan: 12.
Muuttaa tarvittaessa kirkkovaltuuston viran perustamisvaiheessa määrittelemää
aluekeskusrekisterin viran virkapaikkaa toiseen aluekeskusrekisterin toimipisteeseen,
mikäli aluekeskusrekisterin toiminnan tarpeet tai muut syyt niin vaativat. 13. Käyttää
työnantajalle kuuluvaa oikeutta purkaa koeajan kuluessa aluekeskusrekisterin
viranhaltijan virkasuhde tai työntekijän työsuhde. Nämä lisäykset selkiyttäisivät
virkasuhteisiin liittyvää päätöksentekoa ja ovat linjassa sen kanssa, että johtosäännön
4§7 mukaan yhteisjohtokunta ”ottaa alueellisen keskusrekisterin viranhaltijat ja
työsopimussuhteiset työntekijät toistaiseksi voimassa oleviin palvelusuhteisiin.”
Kokouskäytäntöihin esitettävissä muutoksissa on kysymys jo vallitsevista
Domusasianhallintajärjestelmän mahdollistamista käytänteistä, jotka nyt kirjautetaan
johtosääntöön. Aluekeskusrekisterin johtajan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan esitetään
tarkoituksenmukaisuussyistä sitä, että johtaja, joka voi myöntää aluekeskusrekisterin
henkilöstölle heidän vuosilomansa, voisi myöntää aluekeskusrekisterin henkilöstölle
myös harkinnanvaraisesti palkatonta virkavapautta tai työlomaa vuosiloman
pituuteen verrattavan ajan (”enintään kaksi kuukautta”). Johtosäännön 4§8 mukaan
yhteisjohtokunnan tehtävänä on ”valmistella alueellisen keskusrekisterin
johtosäännön muutokset isäntäseurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Johtosäännöstä tai sen muuttamisesta on pyydettävä sopijaseurakuntien lausunnot.”
Yhteisjohtokunnan velvollisuutena on siis valmistella johtosäännön muutokset ja
pyytää sopijaseurakuntien lausunnot kirkkoneuvostoilta / yhteisiltä kirkkoneuvostoilta.
Yhteisjohtokunnan päättäessä 5.2.2021 kokouksessa johtosääntömuutoksen
sanamuodosta lähetetään se lausunnolle sopijaseurakuntiin, josta saatu palaute
otetaan huomioon yhteisjohtokunnan seuraavan kokouksen 3.5.2021 valmisteluissa ja
3.5.2021 kokouksesta lähtee sitten pyyntö isäntäseurakunnan kirkkovaltuustolle
johtosäännön muuttamiseksi. Johtosäännön muutoksen käsittelemiseksi 5.2.2021
kokouksessa yhteisjohtokunnan jäseniltä pyydetään mahdolliset muutosesitykset
etukäteen kirjallisina aluekeskusrekisterin johtajalle toimitettuna 4.2.2021 klo 16
mennessä.
Esitys: Yhteisjohtokunta 1) hyväksyy liitteen mukaisen johtosäännön muotoilun; 2)
pyytää siitä lausunnot sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoilta / yhteisiltä
kirkkoneuvostoilta.
Päätös: Esittelijä totesi, ettei hänelle ollut toimitettu etukäteen mahdollisia
muutosesityksiä, joten johtokunta käsitteli johtosäännön muutoksia esityslistan
liitteessä esitetyn mukaisina. Yhteisjohtokunta 1) hyväksyi liitteen mukaisen
johtosäännön muotoilun; 2) päätti pyytää siitä lausunnot sopijaseurakuntien
kirkkoneuvostoilta / yhteisiltä kirkkoneuvostoilta.
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---KNEUV 3/2021
Esitys: Muuramen seurakunnan kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa Lapuan hiippakunnan
alueellisen keskusrekisterin johtosäännön uudesta muotoilusta (LIITE 7).
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:Tiedoksi/toimenpiteet: Aluerekisterin johtaja Tuomas Palola

25 §. Hautausmaahautojen kesähoitomaksut
Valmistelu: hallintojohtaja
Hautausmaan kesähoitomaksuja korotettiin viime vuonna. Korotuksessa ennakoitiin jo vuoden 2021
palkkojen yleiskorotuksia. Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen.
Kesäkukkien tarjouksessa vuodelle 2021 ei ole suuria hinnan korotuksia.
Esitys: Hoitohautojen kesähoitomaksuja ei koroteta vuodelle 2021. Kesähoidoissa noudatetaan
vuoden 2020 hinnastoa (LIITE 8).
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: taloustoimisto

26 §. Tiedoksi
Salolan tuulivoimahanke, kirjelmä kirkkoneuvostolle (LIITE 9).

27 §. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja mainitsi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.52.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
10.3.2021
14 - 27
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
perusteet
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista
annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pykälät: 14 – 18, 22 – 24, 26 - 27
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälä: 19, 21, 25
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto:
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi:
Pykälät: 20
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot:
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom
Pöytäkirjan pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom
Pöytäkirjan pykälät:
Kirkon virkaehtosopimuslain 19 §
Pöytäkirjan pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom
Pöytäkirjan pykälät:
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot:
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos
asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon.
Pykälät:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomaiPykälät: 19, 21, 25
nen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Muuramen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Jaakkolantie 2, 40950 Muurame
Postiosoite: Jaakkolantie 2, 40950 Muurame
Telekopio: 014-3110 678
Sähköposti: muuramensrk@muuramensrk.fi
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen kohde, millaista
muksen sisältö oikaisua päätöksen vaaditaan, millä perusteella oikaisua vaaditaan, yhteystiedot
ja allekirjoitus.
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä
tekeminen
tehtyyn ratkaisuihin voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 80-83§).
Toimitusosoite: Jaakkolantie 2, 40950 Muurame
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön
yhteystiedot:
Käyntiosoite: Jaakkolantie 2, 40950 Muurame
Postiosoite: Jaakkolantie 2, 40950 Muurame
Telekopio: 014-3110 678
Sähköposti: muuramensrk@muuramensrk.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tao sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin
katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
___ / ___
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voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Hankintaoikaisun Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
sisältö
-oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian selvittämiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
ValitusviranKirkollis- ja hallintovalitukset
omainen ja
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Valitusaika
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: Pl 204,65101 Vaasa
Telekopio:06-328 2760
Sähköposti: vaasa.hao@om.fi
30 päivää
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät: 20

30 päivää

Käyntiosoite: Piispankatu 2 A 1, Lapua
Postiosoite: PL 60, 62101 Lapua
Telekopio: 06-433 9320
Tuomiokapitulin kirjaamo on avoinna ma – pe klo 8.00-16.00
Kirkkohallitus, pykälät
30 päivää
PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
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Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, pykälät:
Pl 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
30 päivää
Telekopio: 09-1359335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai
sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse
tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

Hankinta-asian Valitus markkinaoikeuteen
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Hankintavalitus, pykälät:
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista
markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan
panna asia vireille markkinaoikeudessa. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot
ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttaneesta ratkaisusta tai
tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä sekä kirjallisen ohjeen
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen
tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki
Telekopionumero: 010 3643314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muutoksenhaku Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
ajan laskeminen tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
OikeudenTuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista
käyntimaksu
perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90
euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
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KUULUTUS

Muuramen seurakunnan kirkkoneuvoston 10.3.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja on
nähtävillä 16.3.2021 – 16.4.2021 Muuramen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina ja seurakunnan kotisivuilla.
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ke 9.00 - 12.00

Muuramessa 10.3.2021
____________________________
Heikki Myllykoski
Puheenjohtaja

___ / ___

