VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
7.6.2019
PÖYTÄKIRJA
13.6.2019

Kokousaika

Torstaina 13.6.2019 klo 14.00 – 15.40

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, iso sali

Jäsenet/varajäsenet

6/7
Aula Maria Kaisa
Halonen Juhani
Hiltunen Antti
Kellokangas Marika
Kuronen Raija
Pietiläinen Arvo
Ruuska Marjatta

Muut osallistujat

Salojärvi Kirsi
Pulkkinen Eero
Sisko Linna

5/2019

Mervi Paananen
saapui 14.35

pöytäkirjanpitäjä
kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 9 L 1 -3 §:n ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston
kokouksesta on ilmoitettava kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa
ennen kokousta. Asiakirjat liitteineen on toimitettava jäsenille viimeistään 3
pv ennen kokousta. Esityslista tästä kokouksesta on lähetetty jäsenille ja
varajäsenille 10.6.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

44 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

45 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa
kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä
asialistaan. Vuorossa ovat Arvo Pietiläinen ja Marjatta Ruuska.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

46 § Vesialueen vuokraaminen Jenna Vaapuille
Kirkkoneuvosto 8.5.2019/37 §
Seurakunta on vuokrannut Tmi Erävarikselle 1.6.2014 alkaen ns. koleraaltaan Viitasaaren keskustasta. Vuokrasopimus päättyy 31.5.2019.
Seurakunta ei ole perinyt vesialueesta vuokraa. Erävariksen yrittäjä Ville Varis
on ilmoittanut halukkuutensa uuteen viiden vuoden vuokrasopimukseen.
Esitys:
Seurakunta vuokraa vesialueen uudella viisivuotisella vuokrasopimuksella
Tmi Erävarikselle. Alueesta tulisi kuitenkin periä vuokraa, esimerkiksi 100
euroa/vuosi. Talouspäällikkö laatii vuokrasopimuksen kirkkoneuvoston
päätöksen pohjalta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti vuokrata vesialueen uudella
viisivuotisella vuokrasopimuksella Tmi Erävarikselle 100 euron
vuosivuokralla.
Kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen Ville Varis ilmoitti, ettei jatka toimintaa
kolera-altaalla, joten vuokrasopimus hänen kanssaan päättyi 31.5.2019. Varis
on kuitenkin löytänyt tähän kohteeseen toiminnalleen jatkajan. Jenna
Vaaput/Joonas Niskanen on ilmoittanut halukkuutensa solmia
vuokrasopimus seurakunnan kanssa. Hän haluaisi tehdä sopimuksen 10
vuodeksi perustuen toiminnan taloudellisuuteen. ELY-Keskukselta haettava
kalastuskielto on käytännössä saman hintainen viideksi kuin kymmeneksi
vuodeksi. Niskanen esitti vuokrasopimuksen tekemistä 1 vuoden
molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokranantajalla olisi lisäksi oikeus
purkaa vuokrasopimus kalastuslain (286/1982) 20 §:n mukaisin perustein
kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Esitys:

Seurakunta vuokraa vesialueen kymmenvuotisella vuokrasopimuksella Jenna
Vaapuille, vuokra 100 euroa/vuosi. Talouspäällikkö valtuutetaan laatimaan
vuokrasopimus.
Käydyssä keskustelussa todettiin, että on oikein hyvä, että toiminta saa
jatkoa. Toivottiin, että tuleva yrittäjä markkinoi näkyvästi ja näin sekä
paikalliset asukkaat että matkailijat tulevat tietoisiksi toiminnasta.
Kalastuksen ympärille mahdollisesti kehittyvä muu toiminta on omiaan
lisäämään vetovoimaa.

Päätös:
47 §

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle 2020
Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 28.3.2019 ensi vuoden
painopisteistä ja siltä pohjalta kirkkoherra muotoili esitetyistä aiheista
vuoden 2020 keskeiset teemat ja laati ohjeet tukiryhmille ja työntekijöille.
1. Kaste ja kummius. Eli vuoden 2019 teema saa jatkovuoden.
2. Vahvistamme kristillistä kasvatusta. Tässä yhteydessä muistamme ainakin
isä-lapsi toiminnan virittämisen sekä nuorisotyön kehittämisen. Varmasti
monilla muillakin tavoilla tätä teemaa voi toteuttaa.
3. Otamme seurakunnan toiminnassa paremmin huomioon
ympäristöystävällisuuden ja kestävän kehityksen. Tämä on meille sekä
käytännöllinen, että kasvatuksellinen aihe.
4. Kehitämme viestintää ja markkinointia.
Näistä teemoista eri työalojen tukiryhmät ja työntekijät ovat laatineet
ensimmäiset versiot toimintasuunnitelmista vuodeksi 2020. Tässä vaiheessa
suunnittelu on käynnistetty nimenomaan seurakunnan toiminnan osalta.
Hallinnon ja kiinteistöjen osalta mukana on alustavaa suunnitelmaa, joka
täsmentyy syyskaudella. Samoin talousarvio laaditaan kesän jälkeen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun saamansa toimintasuunnitelmaluonnoksen
pohjalta ja merkitsee sen tiedoksi.
Toimintasuunnitelman pohjalta käytiin vilkasta keskustelua. Heräteltiin
ajatusta pyhäkoulujen pitämisestä jossain muodossa, esim. neljä kertaa
vuodessa vuodenaikojen teemojen mukaan. Toivottiin myös
varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön kehittämistä esim. siihen suuntaan, että
nuoret itse ideoivat toimintaa. Resurssien vähenemisen myötä pitäisi miettiä
uusia toimintatapoja, voimavarojen yhdistämistä, ajanhallinnan tarkastelua ja
mahdollista toiminnan tehostamista. Tähän saattaa ideoita tulla Tiedosta

toimeksi- hankkeesta, johon seurakunta on lähdössä mukaan.
Jumalanpalveluselämän monipuolistumisesta oltiin iloisia. Ympäristöasioissa
edetään pienin askelin ja mahdollisesti jossain vaiheessa voidaan noudattaa
ympäristödiplomin vaatimuksia.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi toimintasuunnitelma. Syksyllä suunnitelmaa voidaan vielä
täydentää ja sen pohjalta tehdään talousarvio.

48 § Ilmoitusasiat
Kiinteistötoimentyönjohtaja Tommi Raatikainen on 50 %:lla virkavapaalla
kesä-heinäkuussa.

Seurakunnalla on tällä hetkellä vapaana kaksi vuokralla ollutta liiketilaa ja
kaksi on vapautumassa kesän ja syksyn aikana. Todettiin, että keskustan
alueella on muutenkin runsaasti tyhjiä liiketiloja ja vuokrien tasoa on syytä
tarkastella kriittisesti uusien vuokralaisten saamiseksi ja keskustan
elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.
49 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja Antti Hiltunen päätti kokouksen klo 15.40 ja antoi
kirkkolain 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.

Allekirjoitukset
ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

ARVO PIETILÄINEN
Arvo Pietiläinen

MARJATTA RUUSKA
Marjatta Ruuska

Pöytäkirjan tarkastus 19.6.2019

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 13.6.2019
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 19.6.2019 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
43 – 45, 47 - 49

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom.
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
46

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n
nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvosto.

Käyntiosoite: Pappilantie 6
Postiosoite: 44500 VIITASAARI
Sähköposti: viitasaaren seurakunta@evl.fi
Pykälät: 46

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.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

