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Kokousaika

09.01.2019 kello 18.00 – 19.11

Kokouspaikka

Seurakuntakoti, Sanantie 5, Muurame

Läsnä

Aho Suvi-Jaana
Hammaren Pirkko
Heikkilä Pasi
Honkamäki Juha
Juujärvi Mikael
Juuti Asko
Lahtinen Tommi
Lampinen Johanna
Majander Marjut
Melleri Arja
Minkkinen Pirjo
Niemelä Kirsi
Nikamaa Arto
Nokkala Jorma
Nuutinen Annikki
Oksanen Aulikki
Paatelainen Kirsti
Rajala Arto
Rinne Risto
Ristaniemi Tapani
Saarimäki Reetta
Salmela Matti
Vuorenmaa Kari

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puh.joht. 1 – 6 §§
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puh.joht. 7 – 14 §§
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat:

Simo Lampela, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Heikki Kangas, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Heikki Myllykoski, kappalainen

Allekirjoitukset:
puheenjohtaja 1 – 6 §§
Jorma Nokkala

puheenjohtaja 7 – 14 §§
Arto Rajala

pöytäkirjanpitäjä
Heikki Kangas
Pöytäkirjan tarkistus: Kokouksen jälkeen 9.1.2019.
Allekirjoitukset:
pöytäkirjan tarkastaja
Aho Suvi-Jaana
Käsitellyt asiat

pöytäkirjan tarkastaja
Hammaren Pirkko

§§ 1 – 14 sekä KL:n 24:10 mukainen valitusosoitus

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 10.1.2019 - 10.2.2019
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Simo Lampela, kirkkoherra

Alkuhartauden piti Heikki Myllykoski. Laulettiin virrestä 454.

1 §.

Nimenhuuto ja esteitten hyväksyminen.

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin kaikkien olevan paikalla.
2 §.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 §.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
4 §.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. He toimivat samalla
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aho Suvi-Jaana ja Hammaren Pirkko.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet:

5 §. Uudelle 2019-2022 kirkkovaltuustolle tiedoksi seurakunnan hallinnon rakenne
Kirkkovaltuusto:
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan. Neuvoston kaikki jäsenet voivat olla nykyisin valtuuston
jäseniä, mutta osa (maksimissaan 4 jäsentä) voi myös olla muita kuin valtuuston jäseniä.
Luottamusmiesjäsenet valtuuston puheenjohtajiksi ja - neuvostoon valitaan kahden vuoden välein
eli nyt 2019 tammikuussa ja sitten 2021 tammikuussa uudet / uudestaan.
Kirkkoneuvosto:
Johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston
valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Tehtävät on määritelty Kl 10 luvussa. Tehtävänä on yleisesti
johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan
tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja
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omaisuuden hoitoa, edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisyhteyksissä ja tekee sen
puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia, valitsee osan seurakunnan viranhaltijoista.
Puheenjohtajana kirkkoherra viran puolesta ja siihen kuuluu 8 luottamusmiesjäsentä. Viransijaiseksi
määrätty toimii samoin kuin vakinainen kirkkoherra.
Valtuusto valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan – hänelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen, joka ei kuitenkaan kirkkoneuvostossa toimi varapuheenjohtajana.
Kirkkoneuvostoon valitaan seitsemän (7) muuta jäsentä ja näille jokaiselle valitaan
henkilökohtainen varajäsen, joka kutsutaan paikalle varsinaisen jäsenen ollessa estynyt laillisen
syyn vuoksi osallistumaan päätöksentekoon.
Kirkkoneuvostoa valittaessa täytyy noudattaa tasa-arvo-ohjeistusta. Se merkitsee, että 40 %
jäsenistä minimissään täytyy olla miehiä tai naisia. Kirkkoherra lasketaan mukaan kirkkoneuvoston
kiintiöön. Käytännössä nyt valittavassa neuvostossa täytyy olla 4 miestä ja 4 naista
luottamushenkilöistä.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus
kirkkoneuvostossa, mutta heillä ei ole äänivaltaa päätöksiä tehtäessä. Kirkkoneuvostolla on 8-12
kokousta / vuosi + hallinnollisen johtoryhmän palaverit ennen varsinaista kokousta.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaan käytännössä henkilöityy seurakunnan hallinnon, talouden ja
omaisuuden hoidon luottamusmiesvalvonta. Hän osallistuu tässä asemassa luottamusmiehenä
keskeisiin kokouksiin ja sen lisäksi hänellä on oikeus tarkistaa Kipa kirjaukset. Kannattaa varata
vuositasolla jonkin verran aikaa tähän tarkastukseen.
Seurakunnan tilintarkastaja kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Kirkkoneuvosto valitsee kiinteän ja
irtaimen omaisuuden tarkastusryhmän ja sisäisen tarkastuksen ryhmän. Ne ovat käytännössä
seurakunnan talouden ja hallinnon tarkastusta ja liittyvät tilintarkastukseen.
Hallinnollinen johtoryhmä:
Ryhmä muodostuu valtuuston pj ja varapj sekä neuvoston varapuheenjohtajasta.
Johtoryhmä muodostuu suoraan valtuuston suorittaman valinnan jälkeen.
Käydään läpi etukäteen päätettäväksi tulevia asioita.
Khra ja talouspäällikkö kuuluvat siihen viran puolesta.
8-12 kokousta / vuosi.
Muut valittavat ryhmät / luottamusmiespaikat:
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen ryhmä:
(3-4 jäsentä, joista yksi on ollut kirkkoneuvoston varapj asemansa vuoksi.)
Viran puolesta khra ja talouspäällikkö.
Kl 10 luku, 1 § mukaan neuvoston tehtävänä on 3 mom mukaan johtaa seurakunnan hallintoa sekä
seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kj 9 luvun 4 § mukaan tilapäisiä tehtäviä varten
kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää.
Keskimäärin 1 kokous / vuosi ennen kuin talousarvion valmistelu alkaa, koska tarkastuksessa voi
tulla esille sellaisia asioita, jotka vaikuttavat talousarvion sisältöön.
Ryhmän valitsee kirkkoneuvosto ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 ja se toimii koko
vaalikauden.
Liittyy seurakunnan tilintarkastukseen ja ryhmän muistio lähetetään tiedoksi kirkkoneuvostolle ja
kirkkovaltuustolle.
Rakennustoimikunta:
Rakennustoimikunta on kirkkoneuvoston asettama toimikunta.
Neuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 ja se toimii koko vaalikauden.
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Kl 10 luku, 1 § mukaan neuvoston tehtävänä on 3 mom mukaan johtaa seurakunnan hallintoa sekä
seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kj 9 luvun 4 § mukaan tilapäisiä tehtäviä varten
kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää.
Rakennustoimikuntaan kuuluu 4 jäsentä, joista yksi on ollut kirkkoneuvoston varapj ja toinen
valtuuston varapj asemansa vuoksi. Tulevaa rakennustoimikuntaa voi ehkä vahvistaa, koska sillä on
edessä vaativa suunnitteluprosessi. Vaikka 4 jäsentä ja kn vpj + kv vpj. Viran puolesta näiden
luottamushenkilöiden lisäksi mukana ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Ryhmä kokoontuu
vähintään kerran vuodessa, mutta tarpeen vaatiessa huomattavasti useammin.
Vaalikauden 2019-2022 aikana toimikunta toimii uuden seurakuntakodin valmistelutyöryhmänä ja
vastaa uuden seurakuntakodin koko suunnitteluprosessista. Tämä merkitsee lisää kokouspäiviä ja
myös tutustumismatkoja äskettäin valmistuneisiin seurakuntataloihin. Siksi ryhmään on tarpeen
kutsua mukaan muutama työntekijää (esimerkiksi suntio, lapsityönohjaaja, diakoni,
nuorisotyönohjaaja, kanttori).
Sen lisäksi on hyvä pitää yhteisiä suunnittelu / kuulemispäiviä sekä kaikkien luottamushenkilöiden,
että työntekijöiden kanssa.
Sisäisen tarkastuksen ryhmä:
Ryhmään valitaan 3 jäsentä, joista yksi on ollut kirkkoneuvoston varapj asemansa vuoksi.
Viran puolesta khra ja talouspäällikkö.
Kl 10 luku, 1 § mukaan neuvoston tehtävänä on 3 mom mukaan johtaa seurakunnan hallintoa sekä
seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kj 9 luvun 4 § mukaan tilapäisiä tehtäviä varten
kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää.
Keskimäärin 1 kokous / vuosi.
Kn valitsee. (Kirkkoneuvoston asettama toimikunta, jonka neuvosto valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2019.)
Koskikotisäätiön hallitukseen valitaan seurakunnan edustaja ja hänelle varaedustaja.
Seurakunnan edustaja Koskikotisäätiön hallitukseen valitaan aina, kun säätiöstä ilmoitetaan.
Kuitenkin kahden vuoden välein.
Kn valitsee.
Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon valitaan seurakunnan edustaja ja
varaedustaja.
Yksi edustaja ja varaedustaja neljäksi vuodeksi.
Jyväskylän rovastikunta muodostuu Jyväskylän Laukaan, Keuruun, Muuramen, Petäjäveden,
Multian, Toivakan ja Uuraisten seurakunnista. Rovastikunta toimii yhteistoimintasopimuksen
pohjalta ja sitä johtaa lääninrovasti. Tuomiokapituli / piispa nimittää lääninrovastin kuudeksi
vuodeksi kerrallaan.
Rovastikuntaneuvosto hyväksyy lääninrovastin esityksestä rovastikunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman sekä talousarvion. Rovastikunnan talousarviovarat käytetään
rovastikunnalliseen toimintaan.
Talousarvion menot katetaan jäsenseurakuntien maksuosuuksilla, seurakunnissa kerättävillä
kolehdeilla ja toiminnasta kerättävillä osanottomaksuilla. Talousarviosta aiheutuvat maksuosuudet
määräytyvät seurakuntien jäsenmäärän suhteessa.
Seurakunnat vastaavat rovastikuntaneuvostoon ja toimikuntiin valitsemiensa edustajien
matkakuluista. Rovastikuntaneuvoston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion
vahvistaa sekä tilinpäätöksen hyväksyy lääninrovastin seurakunnan kirkkovaltuusto.
Tilit hoidetaan ja tarkastetaan osana lääninrovastin seurakunnan kirjanpitoa ja tilintarkastusta.
Tilien hoitamisesta maksetaan rovastikuntaneuvoston määräämä palkkio.
2 kokousta / vuosi.
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Kv valitsee edustajan järjestäytymiskokouksessaan 2019.
Vuorollaan valitaan Muuramen seurakunnan edustajat:
Sairaalasielunhoitoyhtymä + HeHu:
Sairaalasielunhoitoa annetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa sekä muissa
sairaaloissa kulloinkin erikseen sovittavassa laajuudessa. Jyväskylän rovastikunnan alueella toimii
neljä sairaalapappia.
Sairaalapappi on kaikkia potilaita, omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa varten, kun tarvitset
kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa luottamuksellisesti. Sairaalapappien ammattitaitoa
voit käyttää myös työnohjauksessa ja koulutuksessa.
Sairaalasielunhoito vastaa Lapuan hiippakunnan Keski-Suomen alueen Henkisen huollon eli
HeHu:n hallinnosta ja taloudesta. Keski-Suomen kirkon henkisen huollon ryhmä toimii yhteistyössä
viranomaisten ja järjestöjen kanssa suuronnettomuuksien koskettamien ihmisten tukena.
Sairaalasielunhoitoyhtymään valitaan edustaja ja varaedustaja, kun Jyväskylän seurakunnasta
ilmoitetaan meidän vuoron olevan. Kv valitsee.
Kokous Jyväskylässä 3-4 x vuodessa.
Ei tarvitse valita valtuuston järjestäytymiskokouksessa.
Perheasian neuvottelukeskus + Palveleva puhelin:
Perheasiain neuvottelukeskus on perustettu vuonna 1962 seurakuntien yhteiseksi toimintamuodoksi.
Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus tekee evankelisluterilaisen kirkon
perheneuvontatyötä. Seurakuntien työntekijöiden työnohjaus ja seurakuntien työyhteisöjen
kehittämistoiminta kuuluvat resurssien rajoissa neuvottelukeskuksen toimialaan. Se tuottaa em.
palveluja Keski-Suomen seurakunnille tai muille sopimuskumppaneille. Perheneuvonnan
kustannusten korvauksesta sovitaan erillisellä sopimuksella.
Neuvottelukeskuksessa toimii viisi perheneuvojaa sekä palvelevan puhelimen ja perhetyön
toiminnanohjaaja.
Perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan valitaan Muuramen seurakunnan edustaja ja
varaedustaja, kun Jyväskylän seurakunnasta ilmoitetaan meidän vuoron olevan.
Kv valitsee.
Kokous keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa Jyväskylässä.
Ei tarvitse valita valtuuston järjestäytymiskokouksessa.
Keski-Suomen kehitysvammatyön seurakuntayhtymä:
Keski-Suomen alueella toimii kehitysvammatyön yhtymä. Se toimii yhteistoimintasopimuksen
pohjalta. Yhtymän palveluksessa toimii pappi ja hänen toimipaikkansa on Äänekosken Suolahti.
Yhtymään valitaan edustaja ja varaedustaja neljäksi vuodeksi, kun ilmoitetaan meidän vuoron
olevan.
Kokouksia 3-4 x vuodessa ja kokous on ollut pääasiassa Suolahdessa.
Kv valitsee, kun kehitysvammatyön johtokunta ilmoittaa meidän vuoron.
Ei tarvitse valita valtuuston järjestäytymiskokouksessa.
Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta:
Keski-Suomen yhteistyöalueen yhteistoimintaa koskeva sopimus ja Keski-Suomen ityhteistyöalueen johtosääntö on hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 2010.
Isäntäseurakuntana on Jyväskylän seurakunta ja sopijaseurakuntina Joutsan, Karstulan, Keuruun,
Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven,
Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat. (Kv valitsee).
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Yhteisjohtokunnan jäsenten valintajärjestys, jonka jälkeen kierto alkaa alusta:
Yhteisjohtokunta I (2020-2021):
Jyväskylän seurakunta
Kinnulan seurakunta
Kyyjärven seurakunta
Petäjäveden seurakunta
Laukaan seurakunta
Viitasaaren seurakunta
Yhteisjohtokunta II (2022-2023):
Jyväskylän seurakunta
Joutsan seurakunta
Multian seurakunta
Muuramen seurakunta
Pihtiputaan seurakunta
Saarijärven seurakunta
Yhteisjohtokunta III (2024-2025):
Jyväskylän seurakunta
Karstulan seurakunta
Keuruun seurakunta
Toivakan seurakunta
Uuraisten seurakunta
Äänekosken seurakunta
It alueen johtokuntaan valitaan Muuramen seurakunnan edustaja ja varaedustaja, kun meidän vuoro
on 2022-2023.
Kn valitsee vuoden 2020 lopussa.
Kokous keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa Jyväskylässä.
Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee seurakunnan hallinnon rakenteen
tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
Kj 8 luku 1 § Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan… toimikautensa ensimmäisen
ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2019 valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Käsittely: Asko Juuti esitti Arto Rajalaa kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi.
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Päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kaudeksi 2019 – 2020 Arto
Rajala.
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus
Tiedoksi/toimenpiteet: Asianosainen
7 §. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
Kj 8 luku 1 § Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan … varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2019 valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Käsittely: Asko Juuti esitti Johanna Lampista kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti
Johanna Lampinen.
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus
Tiedoksi/toimenpiteet: Asianosainen
8 §. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilön valinta
KL 10 luku 2 § mukaan kirkkoneuvoston jäseninä on ” Kirkkoneuvostonpuheenjohtajana 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.”
Valinnassa tulee noudattaa ”Lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta”. Lain 4 a § määrää
julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta seuraavaa:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa
että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä
koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä
tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”
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Sama asia on sanottu Kirkkolain 23 luvun 8 §. ”Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee
kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun
ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Tämän hetkisen lain tulkinnan mukaan kirkkoherran sukupuoli on otettava mukaan
kirkkoneuvoston jäsenien tasapuolisesta edustuksesta päätettäessä.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2019 valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Käsittely: Asko Juuti esitti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Matti Salmelaa ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juha Honkamäkeä.
Päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2019 – 2020 valittiin Matti Salmela ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha Honkamäki yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus
Tiedoksi/toimenpiteet: Asianosaiset
9 §. Kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta
KL 10 luku 2 § mukaan kirkkoneuvoston jäseninä on ”vähintään 5 ja enintään 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
(20.8.2004/821)
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.”
Valinnassa tulee noudattaa ”Lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta”. Lain 4 a § määrää
julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta seuraavaa:
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa
että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä
koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä
tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä
jokaista jäsenpaikkaa kohden.”
Sama asia on sanottu Kirkkolain 23 luvun 8 §. ”Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee
kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun
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ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Tämän hetkisen lain tulkinnan mukaan kirkkoherran sukupuoli on otettava mukaan
kirkkoneuvoston jäsenien tasapuolisesta edustuksesta päätettäessä.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2019 valitsee kirkkoneuvostoon seitsemän jäsentä ja heille jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Käsittely: Arto Rajala esitti kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet.
Päätös: Kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi kaudeksi 2019 – 2020
valittiin yksimielisesti:

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Nimi
Mikael Juujärvi
Kirsi Niemelä
Pirkko Hammaren
Reetta Saarimäki
Pasi Heikkilä
Arja Melleri
Asko Juuti

Varalla
Jorma Nokkala
Annikki Nuutinen
Marjut Majander
Aulikki Oksanen
Tapani Ristaniemi
Pirjo Minkkinen
Kari Vuorenmaa

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus
Tiedoksi/toimenpiteet: Asianosaiset
10 §. Rovastikuntaneuvoston jäsenet 2019-2022
Lapuan hiippakunnassa on seitsemän rovastikuntaa. Muuramen seurakunta kuuluu Jyväskylän
rovastikuntaan, jonka muut seurakunnat ovat Jyväskylä, Toivakka, Uurainen, Laukaa, Keuruu,
Multia ja Petäjävesi.
Kirkkojärjestyksen 11 luku 8 § määrää: Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassa
1) edistää kirkon tehtävän toteutumista;
2) valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon
tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien
määräysten ja ohjeiden mukaan;
3) asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä
johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä
4) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty taikka jotka
piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut. (9.11.2002/1275 v. 2003)
Lääninrovasti pitää luetteloa päätöksistään ja muista virkatoimistaan.
Jyväskylän rovastikunta toimii yhteistyösopimuksen pohjalta ja lääninrovastina toimii Lapuan
hiippakunnan / piispan määräämä Jyväskylän rovastikuntaan kuuluvan seurakunnan kirkkoherra.
Jyväskylän rovastikunnissa on syntynyt yhteistyötä seurakuntien kesken, kuten yhteisiä tapahtumia,
leiritoimintaa, retkiä ja koulutusta.
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Rovastikunnan hallinnollisena yksikkönä toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
rovastikuntaneuvosto, johon kuuluvat lääninrovasti puheenjohtajana ja jokaisesta
rovastikuntaneuvoston seurakunnasta yksi kirkkovaltuuston valitsema jäsen ja hänelle
henkilökohtainen varajäsen sekä seurakunnan kirkkoherra. Kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus
neljällä rovastikunnan toimikunnan puheenjohtajalla. Nämä toimikunnat ovat diakonia-,
lähetystyön-, lapsityön ja nuorisotyön toimikunnat.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2019 valitsee keskuudestaan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon.
Käsittely: Arto Rajala esitti edustajaksi Pirkko Hammaren ja varalle Matti Salmela.
Päätös: Muurame seurakunnan edustajaksi Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon
valittiin Pirkko Hammaren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Salmela
yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus
Tiedoksi/toimenpiteet: Asianomaiset

11 §. Muuramen seurakunnan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö Jyväskylän
seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto ensimmäisessä
kokouksessaan vuonna 2019 nimeää Muuramen seurakunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan.
Käsittely: Arto Rajala esitti edustajaksi Arja Melleriä ja varalle Aulikki Oksasta.
Päätös: Muuramen seurakunnan edustajaksi Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan valittiin Arja Melleri ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aulikki
Oksanen yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus
Tiedoksi/toimenpiteet: Asianosaiset.

12 §. Muut asiat
1. Kokousaikataulut. Pyritään pitämään kirkkovaltuuston kokoukset tiistaisin klo 18.00 alkaen
ja kirkkoneuvoston kokoukset keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen.
2. Uusi valtuusto alkaa toimia edellisen valtuuston asettamien raamien mukaan.
3. Seuraavaan kokoukseen esteellisyys selvitys ja kysely valtuutettujen päivärahoista ja
kilometrikorvauksista.
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13 §. Tiedoksi
Uusien valtuutettujen perehdyttämispäivä 2.2.2019.
Uusien valtuutettujen tehtävään siunaus 3.2.2019.
Puheenjohtajiston koulutuspäivä Kuortaneella 9.3.2019.
Rovastikunnan koulutuspäivä valtuutetuille 28.3.2019.
Seurakunnan taloudellinen tilanne 31.12.2018.
Kirkkoherra Simo Lampela selvitti kirkkoherran valintaan liittyvää aikataulutusta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14 §. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.

