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Kokousaika

Torstaina 31.1.2019 klo 13.30 – 16.15

Kokouspaikka

Takatasku

Jäsenet/varajäsenet

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

Viran puolesta
Muut osallistujat

1/2019

Mervi Paananen

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Pulkkinen Eero
Sisko Linna
Tommi Raatikainen
Heikki Vihava

pöytäkirjanpitäjä
kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
kiinteistötoimen työnjohtaja
Viitasaaren kaupungin
kehittämisjohtaja

Raatikainen ja Vihava, 1 – 4 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
1 § 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 25.1.2019
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto jää ilmoitusasioiden jälkeen
laatimaan lausuntoa piispantarkastusta varten. Kirkkoherra ja talouspäällikkö eivät
osallistu työskentelyyn.

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

4§

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä
asialistaan. Vuorossa ovat Maria Kaisa Aula ja Juhani Halonen.

Päätös:

Juhani Halosen poissa ollessa pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Kaisa
Aula ja Marika Kellokangas.

Myytävien tonttien hinnoittelu, Kiinteistö Oy Saarikeskus
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Viitasaaren kaupungin kehittämisjohtaja ja Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n
toimitusjohtaja Heikki Vihava on kirkkoneuvostossa keskustelemassa
Viitasaaren tonttihinnoittelusta yleisemmin, sekä myös neuvotteluvaiheessa
olevasta Kiinteistö Oy Saarikeskuksen tonttikaupasta osoitteessa
Haapasaarentie 9.
Esitys:

Avoimen keskustelun lisäksi kirkkoneuvosto esittää perustelut Kiinteistö Oy
Saarikeskukselle kirkkoneuvoston 5.12.2018 kokouksessa määrittelemäänsä
tontin hinnoitteluun.
Heikki Vihava esitteli Viitasaaren kaupungin tonttihinnoittelun perusteita ja
viime vuosien niin kaupungin kuin seurakunnankin tekemien kauppojen
toteutuneita neliöhintoja. Hän vetosi kirkkoneuvoston jäseniin, että
hinnoitellessaan kiinteistöjä, seurakunta ottaisi huomioon Viitasaaren
elinvoimaisuuden. Toteutuneiden tonttikauppojen perusteella Vihava piti
Kiinteistö Oy Saarikeskuksen tontin pyyntihintaa 73 000 euroa
ylimitoitettuna.

Päätös:

Kirkkoneuvosto on perustanut kokouksessaan 5.12.2018 esittämänsä
Kiinteistö Oy Saarikeskuksen hintapyynnön SKV Kiinteistönvälitys Oy:n
arviointipäällikön, auktorisoidun kiinteistöarvioijan Jarmo Berg liiketontista
tekemään arviokirjaan. Seurakunta on perinteisesti hinnoitellut tontit pintaalaperusteisella neliöhinnalla, kun taas Vihava piti rakennusoikeuden
huomioimista ratkaisevana tekijänä hinnoittelussa. Kirkkoneuvosto odottaa

Kiinteistö Oy Saarikeskuksen virallista vastausta hintapyyntöön, minkä
jälkeen asia voidaan ottaa uudelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
5 § Viitasaaren seurakunnan edustajien nimeäminen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Jyväskylän seurakunta järjestää sairaalasielunhoidon palveluita niihin
sairaaloihin, mitkä palvelevat myös muualta maakunnasta tulevia potilaita.
Tätä toimintaa ohjaamassa toimii yhteisjohtokunta, missä on edustajat
kaikista Keski-Suomen seurakunnista. Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Seurakuntia on pyydetty nimeämään jäsen ja varajäsen tähän
toimielimeen. Valinnan tekee seurakunnissa kirkkovaltuusto.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
Viitasaaren seurakunnan edustajiksi valittavista jäsenestä ja varajäsenestä ja
tekee esityksen kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Jyväskylän
seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan jäseneksi Taina
Salmelan ja varajäseneksi Ritva Muittarin tai Eija Körkkö-Närhin.

Viitasaaren seurakunnan edustajien nimeäminen perheneuvonnan
yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Jyväskylän seurakunnan yhteydessä toimii Perheasian neuvottelukeskus. Se
palvelee koko maakunnan asukkaita. Mm. Viitasaarella on perheneuvojan
vastaanotto noin joka toinen viikko. Tätä toimintaa ohjaamassa toimii
yhteisjohtokunta, missä on edustajat kaikista Keski-Suomen seurakunnista.
Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntia on pyydetty
nimeämään jäsen ja varajäsen tähän toimielimeen. Valinnan tekee
seurakunnissa kirkkovaltuusto.
Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee perheneuvonnan yhteisjohtokuntaan Viitasaaren
seurakunnan edustajiksi valittavista jäsenestä ja varajäsenestä ja tekee
esityksen kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Jyväskylän
perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan jäseneksi Marika
Kellokankaan ja varajäseneksi Sari Toikkasen.

7 § Viitasaaren seurakunnan edustajien nimeäminen Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022

(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Äänekosken seurakunta organisoi kehitysvammaistyötä koko maakunnassa.
Tämän erityistyömuodon pappi toimii Äänekoskelta käsin. Tätä toimintaa
ohjaamassa toimii yhteisjohtokunta, missä on edustajat Keski-Suomen
seurakunnista tietyn vuorottelusysteemin mukaisesti. Viitasaari on yksi niistä
seurakunnista, joita on pyydetty nimeämään jäsen ja varajäsen vuosille 20192022. Valinnan tekee seurakunnissa kirkkovaltuusto.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan Viitasaaren seurakunnan edustajiksi
valittavista jäsenestä ja varajäsenestä ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää KeskiSuomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan jäseneksi Ulpu
Kanasen ja varajäseneksi Anneli Palosen.

Kirkkoneuvoston alaisten tukiryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteiden
hyväksyminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)

Seurakunnassa on toiminut edellisellä vaalikaudella seitsemän tukiryhmää:
lapsi- ja perhetyön, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön, lähetystyön,
diakonian, jumalanpalvelus- ja musiikkityön, aikuistyön sekä tiedotuksen
tukiryhmä.
Vuosiksi 2019 - 2020 esitetään seuraavien ryhmien muodostamista:








varhaiskasvatuksen tukiryhmä
koululais- ja nuorisotyön tukiryhmä
diakonian tukiryhmä
globaalin toiminnan tukiryhmä
musiikin tukiryhmä
jumalanpalveluselämän tukiryhmä
viestinnän tukiryhmä

Ryhmien tehtävänä on toisaalta käytännön toiminta työalallaan, mutta myös
toiminnan ideointi ja suunnittelu on tärkeää. Seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmien käsitteleminen kuuluu tukiryhmien tehtäviin.
Ryhmiin kutsutaan jäseniksi henkilöitä, jotka ovat innostuneita toimimaan
tukiryhmänsä työalalla. Jäsenet voivat olla kirkkovaltuutettuja tai muita
seurakuntalaisia. Myös rippikoulun käyneet nuoret käyvät jäseniksi, vaikka
eivät vielä täysi-ikäisiä olisikaan. Ryhmien toiminnasta kiinnostuneita
rekrytoidaan myös ”julkisella haulla”.

Tukiryhmät nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan (joka ei ole työntekijä).
Kirkkoherra nimeää ryhmiin kuuluvat työntekijät, joista yksi toimii sen
sihteerinä. Tukiryhmien kokouksista ei makseta kokouspalkkioita, mutta
matkakorvaukset kylläkin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun ja päättää perustettavista tukiryhmistä sekä
niiden toiminta- ja muodostamisperiaatteista. Jäsenet ryhmiin nimetään vasta
kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.
Tukiryhmistä käytiin vilkasta keskustelua. Globaalin toiminnan tukiryhmän
nimi päätettiin muuttaa kuulumaan ’lähetys ja kansainvälisen vastuun
tukiryhmä’. Kirkkoherra korosti, että tukiryhmään kuuluminen edellyttää
seurakunnan jäsenyyttä ja että yksi ihminen voi kuulua vain yhteen
tukiryhmään. Tukiryhmien keskinäistä yhteistyötä pidettiin tärkeänä,
toimintarajoja voisi laventaa. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmien
käsittelemisen lisäksi pidettiin tärkeänä, että tukiryhmä osallistuu vuoden
lopuksi myös toiminnan arviointiin ja esimerkiksi lapsivaikutusten arviointiin.
Ympäristöasioita varten ehdotetaan perustettavaksi ympäristötyöryhmä.
Työryhmä tulisi nimetä tämän vuoden aikana, sen toiminta voisi olla
projektiluontoista. Toimintaan pitäisi saada mukaan nuoria, jotka ovat
innostuneita ympäristöasioista. Viitasaaren seurakunnassa ei ole toistaiseksi
käytössä kirkon omaa ympäristöjärjestelmää, kirkon ympäristödiplomia.

Päätös:
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Päätettiin perustaa seitsemän tukiryhmää, jotka nimettiin esityksen
mukaisesti lukuun ottamatta globaalin toiminnan tukiryhmää, jonka nimeksi
päätettiin lähetys ja kansainvälisen vastuun tukiryhmä. Jäsenet ryhmiin
nimetään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.

Kirkko-projektin työryhmän nimeäminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kirkon peruskorjausprojektin eteenpäin viemiseksi on nimettävä
projektityöryhmä, johon seurakunnasta on kirkkoherran, kiinteistötoimen
työnjohtajan ja talouspäällikön lisäksi tarpeen nimetä luottamushenkilöitä.
Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 5.12.2018 siirtymäkaudelle ennen
uusien luottamushenkilöiden työn alkamista kiinteistöstrategiaryhmässä
olleet Marjatta Ruuskan, Juhani Halosen ja Eero Pulkkisen.
Esitys:

Nimetään Marjatta Ruuska, Juhani Halonen ja Eero Pulkkinen jatkamaan
edelleen työtä projektiryhmässä.

Päätös:

Esitys projektityöryhmän jäseniksi hyväksyttiin yksimielisesti. Toivottiin, että
työryhmä pyytäisi tukiryhmiltä lausunnot toiveista, mitä kirkon
suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon. Todettiin, että seuraavassa
kirkkoneuvoston kokouksessa esitellään kirkon tämän hetken suunnittelun
tilanne.

10 § Kirkkoneuvoston lausunto seurakunnan tilasta
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Piispantarkastusta varten seurakunnan tulee koota ja toimittaa tarkastuksen
toimittajien käyttöön suhteellisen laaja tietopaketti seurakunnan toiminnasta,
jäsenistöstä, taloudesta ja hallinnosta. Yksi osa tätä kokonaisuutta on
”Kirkkoneuvoston lausunto seurakunnan tilasta”. Tästä annetaan erikseen
ohje, että se on laadittava neuvoston varapuheenjohtajan johdolla.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee asioista, mitkä tähän lausuntoon halutaan kirjata.
Varapuheenjohtaja johtaa keskustelua ja joku neuvoston jäsenistä voitaisiin
nimetä lausunnon laatijaksi käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto laatii lausunnon kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Marjatta Ruuskan johdolla.

Ilmoitusasiat
-

-

kirkkoneuvoston jäsenten ja kirkkovaltuuston puheenjohtajien
sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ilmoitetaan seurakunnan
kotisivuilla, kirkkovaltuuston jäsenten osalta sähköpostiosoitteet
kirkkoneuvosto kutsutaan koolle sähköpostilla lähetettävällä esityslistalla
liitteineen, kokoukseen tuodaan 4 kpl paperitulosteita kokousaineistosta
seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 19.2.
seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 7.3. ja 28.3.

12 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Yhteinen osuus kokouksessa päättyi klo 15.38. Kirkkoneuvoston jäsen Maria
Kaisa Aula poistui kokouksesta. Muut kirkkoneuvoston jäsenet valmistelivat
lausuntoa piispantarkastukseen ja he päättivät kokouksen klo 16.15.

Allekirjoitukset
ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 8.2.2019
MARIA KAISA AULA
Maria Kaisa Aula

MARIKA KELLOKANGAS
Marika Kellokangas

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 31.1.2019
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 11.2.2019 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 11.2.2019 – 25.2.2019.

Todistaa Päivi Paananen

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.
Pykälät: 1 – 7, 10 - 12

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom.
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
8-9

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
Telekopio: 014-3334999
Sähköposti: viitasaaren seurakunta@evl.fi
Pykälät: 8 - 9

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.

