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Kokousaika

Torstaina 7.3.2019 klo 13.00 - 14.05

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, iso sali

Jäsenet/varajäsenet

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

Viran puolesta
Muut osallistujat

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Pulkkinen Eero
Tommi Raatikainen

2/2019

pöytäkirjanpitäjä
kirkkovaltuuston pj.
kiinteistötoimen työnj.
pykälät 11 – 14

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
11 § 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 22.2.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § 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 Raija Kuronen ja Arvo Pietiläinen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raija Kuronen ja Arvo
Pietiläinen.

14 § Kiinteistöstrategia 2019 - 2023
(Esittelijä Tommi Raatikainen, puh. 050 588 4914)
Kirkkoneuvosto 5.12.2018/ 83 §
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä, johon ovat kuuluneet kirkkoherra,
talouspäällikkö, kiinteistötoimen työnjohtaja ja luottamushenkilöt Marjatta
Ruuska, Juhani Halonen ja Eero Pulkkinen, ovat valmistelleet vuoden 2018
aikana kiinteistöstrategiaa. Suunnitelma on laadittu vuosille 2019 – 2023 ja
siinä määritellään kiinteistöomaisuuden hallinnan ja käytön suuntaviivat.
Esitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun kiinteistöstrategiaan ja antaa sen tiedoksi
ja hyväksyttäväksi uudelle kirkkoneuvostolle ja –valtuustolle.
Esitystä muutettiin siten, että nykyinen kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmän
esityksen kiinteistöstrategiaksi ja esittää sen uudelle kirkkoneuvostolle ja valtuustolle.
Päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkoneuvosto perehtyy laadittuun kiinteistöstrategiaan ja päättää jättää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Tommi Raatikainen ja Kirsi Salojärvi esittelivät Viitasaaren seurakunnan
ensimmäistä kiinteistöstrategiaa. Strategialla otetaan kantaa kiinteistöjen ja
omistusten ”arvojärjestykseen”, jonka mukaan on luokiteltu myös kiinteistöt,
joista ollaan valmiit luopumaan. Se ei sisällä toimenpidesuunnitelmia
viisivuotiskaudelle. Käydyssä keskustelussa todettiin, että asiat on selkeästi
ryhmitelty ja esitys on tiivis kokonaisuus.
Muutamaa lisäystä kuitenkin toivottiin johtopäätökset osioon kohtaan 3.1.
Lisätään seurakunnan tilojen yhteisöllinen merkitys, eikä ajatella pelkästään
siitä näkökulmasta, mikä seurakunnalle on kannattavinta ja tärkeää. Myös

lapsiasioiden vaikutus tuodaan esille. Kestävän kehityksen näkökulma
lisätään kohtiin 3.2. Investointiohjelma ja 3.3. Toimenpideohjelma.
Päätös:

Edellä mainituin lisäyksin kiinteistöstrategia päätettiin yksimielisesti jättää
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

15 § Tukiryhmien nimeäminen vuosille 2019 – 2020
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan 31.1.2019 perustaa
vuosiksi 2019 - 2020 seitsemän tukiryhmää kantamaan vastuuta seurakunnan
toiminnasta ja yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelemaan ja arvioimaan
sitä. Tukiryhmien toiminnasta kiinnostuneita seurakuntalaisia on koottu
liitteenä olevalle listalle julkisesti ilmoittamalla, luottamushenkilöille
lähetetyllä kyselyllä sekä työntekijöiden yhteydenotoilla. Tukiryhmiä tullaan
todennäköisesti vielä täydentämään myöhemmin tämän vuoden aikana.
Esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää tukiryhmät liitteessä olevan listan mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen ja viestinnän tukiryhmä täydentyivät vielä yhdellä
jäsenellä kumpikin. Neuvosto oli erityisen iloinen useampaankin tukiryhmään
saaduista nuorista jäsenistä ja toivoi, että esimerkiksi viestinnän
tukiryhmäänkin saataisiin nuori edustaja. Todettiin, että tarpeen mukaan
ryhmiä voidaan täydentää toimintakauden aikana.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti nimetä tukiryhmät vuosiksi 2019 – 2020 oheisen
täydennetyn listan mukaisesti.

16 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
17 § Ilmoitusasiat
Kirkkoherra muistutti vielä 15. – 17.3. toteutettavasta piispantarkastuksesta
ja Lummeniemessä keskiviikkona 10.4. järjestettävästä rovastikunnallisesta
kirkkoneuvostojen koulutusillasta.

18 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05 ja antoi kirkkolain 24 luvun
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

RAIJA KURONEN
Raija Kuronen

ARVO PIETILÄINEN
Arvo Pietiläinen

Pöytäkirjan tarkastus 11.3.2019

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 7.3.2019
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 12.3.2019 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

