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Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto
Kokouksen avauksen ja alkuhartauden yhteydessä juhlistimme Taina Salmelan
70-vuotismerkkipäivää.
Alpo Syvänen kertoi työstään seurakunnan nuoriso-ohjaajana ja lähetyssihteerinä.

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
4.12.2019. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan
nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 4.12.2019 alkaen.

2§

Esitys:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n
mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7
luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Ritva Muittari ja Alli
Paananen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee
hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan
estyneiden tilalla.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten
toimimisen heidän puolestaan.

Päätös:

Hyväksyttiin Maria Kaisa Aulan, Juhani Halosen, Pirjo Pöntiön, Tuija Siltasen
ja Tuomo Toikkasen esteet ja hyväksyttiin Päivi Leivonen-Majaniemen, Seija
Puttosen, Päivi Koiviston, Tuulikki Hämäläisen ja Keijo Moilasen toimiminen
heidän puolestaan.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Talouspäällikkö selvitti, että oli virheellisesti
laittanut sähköisesti lähetettyyn aineistoon keskusrekisteriä koskevat liitteet, kun
piti olla IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimus ja johtosääntö. Tämä ei kuitenkaan
estä asian käsittelyä pykälässä 8 ja 9.

5 § Määräalan myynti Eero Paanaselle
Kirkkoneuvosto 7.11.2019/62 §
Eero Paananen on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa Haapaniemi tilasta RN:o
3:123 korttelista AO 64 tontin nro 2, osoite Rantatie 28 (karttaote, liite nro
1). Tontti on kooltaan n. 292 M2:n suuruinen ja sitä rasittaa sähkölinja ja
jätevesiviemäri. Paananen on tarjonnut tästä kolmionmuotoisesta palasta
1.000,00 euroa.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee asian ja päättää tarjouksen hyväksymisestä ja
kaupan jättämisestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Todettiin, että Eero Paanasen omakotitalo on yksi kolmesta samaan
kiinteistöyhtiöön kuuluvasta talosta ja nyt myytävä määräala on Paanasen
talon välittömässä läheisyydessä. Hän haluaa ostaa määräalan omaan
lukuunsa.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle ko. määräalan myymistä
1000 euron kauppahinnalla.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää myydä tilasta Haapaniemi RN:o 3:123 korttelista AO
64 tontin nro 2 hintaan 1.000,00 euroa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§

Lisätalousarvio, Lummeniemen saunaremontti
Kirkkoneuvosto 7.11.2019/63 §
Lummeniemen saunarakennus on ollut alkuperäisessä kunnossa ja nyt
remontin jälkeen sisätiloiltaan nykyaikaistettu ja muutettu esteettömäksi.
Johtuen alkuperäisestä kunnosta(+30 v) saunan remontti toteutui arvioitua
laajempana. Syynä mm. rakenneratkaisut, joissa havaittiin ja tiedettiin olevan
vikoja, jotka olisivat myöhemmin voineet aiheuttaa ongelmia. Näiden
korjaamisen yhteydessä myös talotekniikkaa jouduttiin uusimaan arvioitua
enemmän.
Saunan remontille varattu talousarviomääräraha oli 50 000,00 euroa,
toteutuneet kustannukset n. 114 000,00 euroa. Kiinteistötoimentyönjohtaja
esittelee peruskorjauksen vaatimat ratkaisut ja lisäkustannukset.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvioon vuodelle 2019
lisämäärärahaa 64 000,00 euroa saunan korjauskuluihin.
Tommi Raatikainen esitteli saunan remontointiin käytettyjen lisäkulujen
jakautumista rakennustöihin, lvi- ja sähkötöihin ja materiaaleihin. Käydyssä
keskustelussa todettiin, että vanhan rakennuksen korjaaminen ja
kustannusten arvioiminen etukäteen on haasteellista. Lisäksi kustannuksissa
ei oltu huomioitu arvonlisäveron määrää oikein, koska Lummeniemen osalta
arvonlisäveroa voidaan vähentää vain osittain.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7§

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion 64 000,00 euroa Lummeniemen
saunan korjauskuluihin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 (2021 – 2022)
Kirkkoneuvosto 7.11.2019/68 § ja 28.11.2019/79 §
Kirkkoneuvostolle esiteltiin kokouksessa 7.11.2019 ensimmäinen versio
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020. Sittemmin arviota on
täsmennetty mm. puun myynnin osalta ja käymällä läpi palvelujen ja tavaroiden
ostoja säästöjen löytämiseksi ja siihen on lisätty investoinnit ja rahoituslaskelma.
Seurakunnan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2020 on valmisteltu
henkilöstön ja tukiryhmien toimesta. Toiminnassa suunnittelua on pyritty
toteuttamaan seurakunnan oman strategian mukaisesti huomioiden vuodelle 2020
määritellyt toiminnan painopisteet; kaste ja kummius, kristillisen kasvatuksen

vahvistaminen, ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja viestinnän ja
markkinoinnin kehittäminen. Alustavat toimintasuunnitelmat tehtiin jo keväällä ja
ne olivat esillä kirkkoneuvoston kokouksessa 13.6. Toimintasuunnitelmia on
päivitetty varhaiskasvatuksen ja tiedotuksen ja viestinnän osalta. Lisäksi vuoden
2020 alusta tullaan yhdistämään kolme työalaa/kustannuspaikkaa.
Jumalanpalveluselämän alle yhdistyvät aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet.
Taloudessa valmistaudumme tuleviin lähivuosiin kirkon peruskorjauksen myötä.
Talousarvio on laadittu siten, että työalat ovat pyrkineet leikkaamaan kuluja 5 %.
Palkoissa on huomioitu, että lomarahat maksetaan todennäköisesti täysimääräisinä.
Viitasaaren seurakunnalle on vuodelle 2020 laadittu talousarvio seuraavin erin.
Lisäksi esitetty muutos vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.








toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate
kirkollisverotulo
vuosikate
tilikauden alijäämä

555 830,00
- 1 470 253,00
- 914 423,00
950 000,00
46 415,00
103 256,00

- 110 650,00
- 103 423,00
- 7 227,00
- 70 000,00
- 87 958,00
- 93 941,00

Kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11.2019 kirkkoherra kertasi tulevan vuoden
painopisteet ja muistutti, että ensi vuosi on nykyisen strategiakauden viimeinen
vuosi. Vilkasta keskustelua herättivät tulevat talousnäkymät ja erityisesti tulojen
supistuminen. Merkittävimmät toimintatulojen pienenemiseen vaikuttavat tekijät
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ovat puunmyyntitulojen 50 000 euroa
pienempi määrä (tämä täsmentyi vuodelle 2020 saatujen leimikkotarjousten
myötä), vuokratulojen pieneneminen n. 28 000 eurolla, virkatodistustuottojen
jääminen pois 12.000 euroa (keskusrekisteri) ja tonttikauppojen arvioitua pienempi
toteutuminen, vähennys 20 000 euroa. Kirkollisverotuoton on ennakoitu
pienenevän 70 000 eurolla. Vastaavasti suurimmat säästöt syntyvät
henkilöstökuluista, n. 64 000 euroa.
Merkittävimmät investointiesitykset liittyvät kirkkoon ja Lummeniemeen.
Kirkon osalta vuonna 2020 tehdään luonnossuunnittelua, urakkasuunnitelmia
ja niiden yhteensovittamista, sekä kilpailutusta. Tähän varataan rahaa
330 000 euroa. Lummeniemen hankkeisiin esitetään yhteensä 125 000 euroa
sisältäen päärakennuksen sisäänkäynnin, majoitusrakennuksen katon ja wctilat.
Lummeniemen majoitusrakennuksen katossa havaittiin kesällä vuotavia
kohtia. Katto on alkuperäinen mineriittilevykatto (yli 30 v.). Rivitalolla on

tehty haitta-ainekartoitus. Katon korjaaminen sellaisenaan on haastavaa,
koska kyseessä on haitta-aineita sisältävä materiaali. Järkevämpää on uudistaa
koko katemateriaali kuin alkaa korjata vuotokohtia.
Lummeniemen päärakennuksen sisääntulokatos on alkanut hajota.
Kannattelevat rakenteet ovat lahonneet ja niiden uudistaminen ja katoksen
oikaisu vaikeaa. Kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tulee purkaa vanha
ja rakentaa saman tyyppinen uusi katos. Samalla voidaan korjata katoksen
peruslaatan rapautumat.
Lummeniemen majoitusrakennuksen kolme wc-tilaa kaipaavat uudistamista.
Wc-tiloissa on käytetty kyllästettyä lastulevyä, joka ajan kuluessa saattaa
alkaa päästää sisäilmaan haitallisia yhdisteitä. Toistaiseksi tämän kaltaisia
ongelmia ei ole havaittu, mutta tilojen vaiheittainen nykyaikaistaminen
poistaa jatkossa suuremman kertainvestoinnin. Tätä tarvetta on tulevina
vuosina muidenkin tilojen osalta.
Lisäksi ehdotetaan varattavaksi 7 550 euroa uuteen ajettavaan
ruohonleikkuriin, koska vanhimman leikkurin käyttömäärä lähestyy
vaihtovälinä pidettyä n. 900 tuntia. Koneelle on odotettavissa
lähitulevaisuudessa kallis moottoriremontti. Koneen vaihtaminen on
kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin korjata rikkoutunutta. Koneen
vaihtaminen noudattaa kalustolle asetettua hoitosuunnitelmaa. Muihin
investointeihin/äkillisiin korjausinvestointeihin ehdotetaan varattavaksi
20 000 euron määrärahaa.
Sari Hakonen ja Sari Toikkanen ovat tehneet lapsivaikutusten arvioinnin, joka
liitteenä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee täydennetyn talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 ja päättää jättää ne
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvostolle kerrottiin edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä talousarvion
tarkennuksista, joista suurimmat ovat puun myyntitulojen tarkentuminen 170 000
euroon saatujen leimikkotarjousten perusteella. Lisäksi metsään kohdistuvia kuluja
on pienennetty 3 000 eurolla ja lähetykselle tilitettäviä talousarviomäärärahoja
esitetään pienennettäviksi 30 000 eurosta 25 000 euroon.
Lähetyksen talousarviomäärärahan pienentämisestä käytiin keskustelua jo
edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11. ja tuolloin pyydettiin
talouspäällikköä vertailemaan muiden seurakuntien antamia määrärahoja. Lapuan
hiippakunnan seurakuntien keskinäinen vertailu osoitti, että Viitasaaren
seurakunnan panos vuonna 2018 seurakunnan jäsentä kohti oli 5,97 euroa, kun se
monissa Keski-Suomen seurakunnissa oli puolet tuosta tai jopa alle. Pertti Jämsen

teki Marjatta Ruuskan kannattamana ehdotuksen, että lähetyksen määrärahaa
pienennetään alkuperäisestä 30 000 eurosta 15 000 euroon. Suoritetussa
äänestyksessä Jämsenin ehdotus sai 4 ääntä ja kirkkoherran talousarvioon esittämä
25 000 euroa sai 3 ääntä. Todettiin, että kirkkovaltuustolle esitetään lähetyksen
talousarviomäärärahan muuttamista 15 000 euroon.
Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua Kotimaa-lehden tilauksen lopettamisesta
luottamushenkilöille ja työntekijöille. Lehti on lisäksi tilattu kirkkoherranvirastoon,
terveyskeskukseen, vanhusten päiväkeskukselle ja kirjastoon. Kustannus on
vuonna 2019 ollut 3 997 euroa. Päätettiin, että lehti tilataan jatkossa vain edellä
mainittuihin laitoksiin ja kirkkoherranvirastoon. Talousarviossa tämä huomioidaan
3 500 euron pienennyksenä lehtitilauksiin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto käsitteli edellisen kokouksen jälkeen täydennetyn talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022.
Lisäksi huomioidaan tässä kokouksessa esitetyt kululeikkaukset lähetystyöhön ja
lehtitilauksiin. Päätettiin jättää 13 500 eurolla oikaistava talousarvio yhdessä
taloussuunnitelmien ja toimintasuunnitelman kanssa kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja
talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022.
Lähetyksen talousarviomäärärahan pienentäminen puhutti kirkkovaltuustoa.
Määräraha on ollut useamman vuoden 30 000 euroa, johon kirkkoherra oli jo
tehnyt 5 000 euron leikkausesityksen. Kirkkoneuvosto päätyi kuitenkin
kokouksessaan 28.11.2019 äänestyksen jälkeen esittämään vielä lisäsäästöä
10 000 euroa eli määräraha olisi 15 000 euroa, puolet alkuperäisestä.
Kirkkovaltuuston kokouksessa Raija Kuronen teki Taina Salmelan
kannattamana esityksen, jonka mukaan määrärahaa leikattaisiin vain 5 000
euroa ja talousarvioon kirjataan 25 000 euron määräraha. Suoritetussa
äänestyksessä Raija Kurosen esitys voitti äänin 10-9 ja lähetyksen määräraha
on 25 000 euroa.
Talouspäällikkö korjaa talousarvion päätöksen mukaiseksi eli tulos pienenee
10 000 eurolla ja lopullinen talousarvio on 113 256 euroa alijäämäinen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion
huomioimalla lähetyksen määrärahan muutoksen ja vaikutuksen tulokseen. Lisäksi
hyväksyttiin yksimielisesti taloussuunnitelma vuosille 2021 ja 2022.

8§

Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto 7.11.2019/64 §
Nykyinen Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimus on
astunut voimaan vuonna 2010. Pääsopimusta ei ole tämän jälkeen muutettu,
mutta yhteisjohtokunta on päivittänyt sopimuksen liitteitä vuosina 2016 ja
2018.
Yhteisjohtokunta on käsitellyt Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen
yhteistoimintasopimuksen muuttamista kesäkuun (12.6.2018) ja syyskuun
(25.9.2018) kokouksissa. Tämän jälkeen sopimusluonnosta on valmisteltu ITaluekeskuksessa. Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta
hyväksyi 27.11.2018 § 40 päivitetyn Keski-Suomen IT-alueen
sopimusluonnoksen ja lähetti sen edelleen Jyväskylän seurakunnan
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Isäntäseurakunta
Jyväskylä on hyväksynyt sopimuksen kirkkovaltuuston kokouksessa
28.5.2019. Tämän jälkeen sopimus tulee hyväksyä vielä jokaisessa
sopijaseurakunnan kirkkovaltuustossa.
Uuden sopimuksen (liite 2) myötä muun muassa seurakuntien
kustannusmuuttajat tulevat muuttumaan vuodesta 2021 lähtien,
yhteisjohtokunnan jäsenten määrä ja kiertojärjestys tulevat muuttumaan,
yhteisjohtokunnan päätäntävaltaa sopimusmuutoksissa tullaan kasvattamaan
sekä sopimusta tullaan yksinkertaistamaan IT-alaan ja tietoturvaan liittyvien
teknisten määritelmien osalta. Vuonna 2010 solmitun sopimuksen jälkeen on
julkaistu muun muassa valtakunnalliset kirkon yleiset tietoturvamääräykset,
jotka määräävät seurakuntia ja IT-yhteistyöalueita tietoturvaan liittyvissä
asioissa ilman IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimustakin. Liitteessä 3 on
kuvattu keskeisimmät muutokset ja niiden vaikutukset.
Uusi sopimus on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen
kaikki 16 sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan, Keuruun,
Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan,
Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat)
hyväksyvät sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa olevan sopimuksen
mukaisesti. Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen ITyhteistyöalueen johtosääntö tulee päivittää.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteistyösopimuksen ja päättää
jättää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyösopimuksen.

Päätös:

9§

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Keski-Suomen IT-alueen johtosäännön päivittäminen
Kirkkoneuvosto 7.11.2019/65 §
Uuden yhteistyösopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen
johtosääntö tulee päivittää. Tämä päivitys oli tarkoitus toteuttaa aiempien
linjausten mukaisesti myöhemmin tänä vuonna, mikäli valmisteltu sopimus
hyväksytään kaikissa yhteistyöalueen seurakunnissa. Jotta useilta eri
valtuustokäsittelyiltä vältyttäisiin sopijaseurakunnissa, yhteistyösopimus ja
johtosääntö ovat kuitenkin järkevää käsitellä samalla kertaa.
Johtosäännön päivitys noudattelee aiemmin yhteisjohtokunnassa käsiteltyä
sopimusuudistusta, jossa tarkemmin kuvataan mm. Keski-Suomen IT-alueen
ja IT-aluekeskuksen toimintaa, yhteisjohtokunnan jäsenten määrää ja
kustannusten jakautumista. Johtosääntöuudistuksessa suurin muutos liittyy
yhteisjohtokunnan jäsenten määrään. Tämän lisäksi yhteisjohtokunta päättää
kirkon yleisten tietoturvamääräysten edellyttämästä tietoturvaryhmästä,
jonka tarve on säädetty voimassa olevan johtosäännön voimaantulon jälkeen.
Myös yhteisjohtokunnan pöytäkirjojen sähköinen tarkastus on huomioitu
päivityksessä Jyväskylän seurakunnassa vuoden 2019 alusta käyttöönotetun
Domus asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmän kautta.
Johtosääntöluonnoksessa (liite 4) on luettavuuden ja ymmärrettävyyden
helpottamiseksi merkitty kursivoituna ja alleviivattuna ne kohdat, jotka
muutetaan voimassa olevaan johtosääntöön nähden.
Lopullisesta asiakirjasta ne tullaan poistamaan ja tällöin myös johtosäännön
sivumäärä saattaa muuttua.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja
päättää jättää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Täyttämättä olevien virkojen lakkauttaminen
Kirkkoneuvosto 7.11.2019/67 §

Viitasaaren seurakunnalla on tällä hetkellä 9 virkaa täytettynä:
2 papin virkaa, kirkkoherra ja seurakuntapastori
1 kanttorin virka
2 diakoniatyöntekijän virkaa
2 nuorisotyönohjaajan virkaa
1 talouspäällikön virka
1 emännän virka
Muut vuosien varrella täyttämättä jääneet tai työsuhteisiksi muutetut virat
lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Lisäksi emännän virka lakkautetaan 1.2.2020
alkaen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. Muutosten jälkeen Viitasaaren
seurakunnassa on 8 virkaa ja muut 8 palvelussuhdetta ovat työsuhteisia.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle virkojen lakkauttamisen
edellä kuvatun mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy täyttämättä olevien virkojen lakkauttamisen
1.1.2020 alkaen, sekä emännän viran lakkaamaan 31.1.2020.
Talouspäällikkö korosti, että virkojen lakkauttaminen ei vaikuta millään
tavoin tämän hetken työntekijämäärään.

Päätös:
11 §

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hautapaikkojen hinnoittelun päivittäminen
Kirkkoneuvosto 28.11.2019/77 §
Kuten edellisessä pykälässä todettiin tilavuokrien ym. osalta, myös
hautapaikkojen hinnoittelu on tarkistettu samassa yhteydessä.
Hinnastotyöryhmän esitys on liitteenä.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee työryhmän esityksen hautapaikkojen
hinnoittelusta. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista
kirkkolain (KL 17:9,2) mukaisesti, joten tämän hinnaston kirkkoneuvosto
esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautapaikkojen tarkistetun hinnoittelun 1.1.2020
alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaali
Kirkkoneuvosto 28.11.2019/85 §
Nykyisen kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen kausi päättyy
30.4.2020. Jokaisessa seurakunnassa kirkkovaltuustot pitävät tästä syystä
vaalikokouksen 11.2.2020. Tällöin valitaan Lapuan hiippakunnan
maallikkoedustajat (7 kpl) kirkolliskokoukseen sekä maallikkoedustajat (14
kpl) hiippakuntavaltuustoon. Vaalikokouksen kutsuu koolle kirkkoherra.
Samana iltana voidaan pitää muu kirkkovaltuuston kokous, joka kutsutaan
koolle normaalisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimesta. Molempien
vaalien ehdokasasettelu on päättynyt 15.11.2019.
Esitys:
Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi em. vaalien ajankohdan ja
muun tarpeellisen tiedon. Lapuan hiippakunnan laatima tarkempi infomateriaali on kokouskutsun liitteenä.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vaalien ajankohdan ja info-materiaalin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Kirkon remontin hankesuunnitelman hyväksyminen ja rakennusavustuksen
hakeminen kirkkohallitukselta
Kirkkoneuvosto 28.11.2019/86 §
Hankkeen lähtökohta on ollut, että kirkon läheisyyteen oli vuonna 2015
aloitettu suunnittelu lisärakennuksesta, ns. kirkkotuvasta. Seurakunta luopui
tästä hankkeesta seuraavana vuonna ja aloitti kirkon kunnon ja nykytilan
selvityksen elokuussa 2016. Lähtökohtaisesti haluttiin selvittää, voidaanko
kirkkoon tehdä käytön kannalta tarpeellisia muutoksia, wc-tiloja ja
pienoiskeittiötä, joka palvelisi kirkkokahvien tarjoilussa ja ehtoollisvälineiden
pesussa.

Arkisto- ja rakennetutkimusten sekä kirkon mittatarkistusten myötä keväällä
2017 paljastui, että kirkon hirsirungon alimpia lattiasienen vaurioittamia
hirsiä oli korvattu rankarakenteella vuoden 1990 remontissa ja kantava
rakenne oli epästabiili. Viranomaisneuvotteluissa syyskuussa 2017 todettiin,
että rungon tuenta vetotangoilla on välttämätöntä ja se toteutettiin
tammikuussa 2018. Tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että useiden
rakennusosien tekninen käyttöikä on saavutettu ja on paljastunut laajoja
rakenteiden vaurioita ja riskirakenteita.
Hankesuunnitelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat
kuuluneet kirkkoneuvoston nimeämä rakennustoimikunta: Marjatta Ruuska,
Eero Pulkkinen, Juhani Halonen, sekä kirkkoherra Antti Hiltunen,
talouspäällikkö Kirsi Salojärvi ja kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi
Raatikainen. Suunnittelijat ovat Tuija Ilves/ARK-Kantonen Oy, Marko Jokipii,
Keijo Lukkarinen ja Janne Ruusuvuori/Ramboll Finland Oy, sekä
kustannuslaskija Pertti Helin/PH-Rakennuttajapalvelu Oy.
Kirkko korjataan sen suojelulliset arvot huomioon ottaen. Korjaustyön
tavoitteena on kirkon vaurioiden korjaaminen ja teknisten järjestelmien
uusiminen pääsiäiseen 2022 mennessä. Samalla kirkkoon rakennetaan
puuttuvat toimintaa palvelevat tilat.
Hankkeen toiminnalliset perustelut:
Yleisö-wc ja pieni keittiötila parantavat kirkon käyttömukavuutta ja
helpottavat toimintojen järjestämistä. Kuorin lattiaan upotettava katafalkki
helpottaa hautausten järjestelyjä.
Seurakunnan kiinteistöstrategian valmistelussa on mietitty seurakunnan
muiden tilojen kuntoa ja niiden tulevaisuutta. Hankesuunnittelun aikana on
tutkittu myös mahdollisuutta toteuttaa kirkkoon erilaisia kokoontumistiloja,
mikäli seurakunta joutuu joskus miettimään nykyisten kokoontumistilojen
karsimista.
Tekniset perustelut:
Lämmitys- ja sähköjärjestelmät ovat ylittäneet käyttöikänsä eivätkä ne täytä
nykymääräyksiä. Muut tekniset järjestelmät ovat puutteellisia ja kaipaavat
päivitystä tai uusintaa.
Hirsirungon korjaaminen aiheuttaa laajoja oheispurkutöitä, minkä vuoksi
samassa yhteydessä on huomioitava muiden rakennusosien ja rakenteiden
riskit ja korjaustarve, ettei samoja paikkoja tarvitse korjata monta kertaa
peräkkäin. Vesikatto on ikäänsä (113 vuotta) nähden kohtuukuntoinen,
jalkarännit vuotavat ja lahovaurioita esiintyy räystäsrakenteissa.
Perustamiskustannukset ja niiden rahoitus:
Hankkeen perustamiskustannukset ovat PH-rakennuttajapalvelu Oy:n
18.10.2019 tekemän rakennusosa-arvion mukaan yhteensä 4 103 000 euroa
(alv 24 %).

Ne jakautuvat seuraavasti:
- rakennuttajan kustannukset 961 00 € (sisältää kirkon tukemisen vuonna
2018)
- rakennustekniset työt 2 148 000 €
- LVI-työt 391 000 €
- sähkötyöt 322 000 €
- erillishankinnat 50 000 €
- hankevaraus 5,7% 231 000 €
YHTEENSÄ alv 24 % 4 103 000 €
Perustamiskustannukset rahoitetaan pääosin seurakunnan rahoituksella.
Rahoitus muodostuu seurakunnan omarahoituksesta ja pankkilainasta
rahoituslaitoksen hyväksymillä ehdoilla. Kirkkohallitukselta haetaan
rakennusavustusta vuosille 2020 - 2023. Laskennallinen avustusprosentti
vuoden 2018 verotulojen mukaan on 42,45 %. Täysimääräinen
kirkkohallituksen rakennusavustus olisi 1 741 000 €. Hankkeesta on
aiheutunut kustannuksia 8/2016 – 10/2019 415 100 €. Ne ovat
muodostuneet kirkon tutkimuksista, rakennushistoriaselvityksestä, hanke- ja
luonnossuunnittelusta sekä kirkon vakauttamiseksi tehdyistä vetotankojen
asentamisesta ja sen rakennusluvasta.
Toteuttamisaikataulu:
Seurakunta jättää kirkkohallituksen rakennusavustusanomuksen vuoden
2019 loppuun mennessä. Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti,
kun seurakunnan kirkkovaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt
hankesuunnitelman. Työn laajuus täyttää kirkon olennaisen muutoksen
kriteerit. Korjaustyö on tarkoitus aloittaa keväällä 2021. Sen on suunniteltu
valmistuvan pääsiäiseksi 2022.
Alustava hankeaikataulu:
12 / 2019 kirkkovaltuuston hankepäätös
12 / 2019 kirkkohallituksen rakennusavustusanomus
5 / 2020 L2-suunnitelmat ja rakennusosa-arvio
5 / 2020 lausuntopyyntö museovirastolle
6 / 2020 toteutussuunnittelu alkaa
8 / 2020 museoviraston puoltava lausunto
5 - 10 / 2020 olennaisen muutoksen virkatie: neuvosto > valtuusto >
tuomiokapituli > kirkkohallitus
11 / 2020 toteutussuunnitelmat valmiit
12 / 2020 rakennuslupa
12 / 2020 urakkalaskenta alkaa
2 / 2021 urakkatarjoukset ja
3 / 2021 rakentamispäätös
4 / 2021 rakennustyöt alkavat
4 / 2022 rakennustyöt valmistuvat

Esitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää jättää kirkon korjauksen hankesuunnitelman
(ARK-Kantonen Oy, päiväys 15.11.2019) kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
2. Kirkkoneuvosto päättää hakea kirkon korjaukseen kirkkohallituksen
rakennusavustusta vuonna 2019.
Talouspäällikön muutosesitys kohtaan 2.:
Kirkkoneuvosto päättää jättää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi kirkon
korjauksen rakennusavustuksen jättämisen kirkkohallitukselle vuonna 2019.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen kohta 1 ja muutettu esityksen kohta 2.
Esitys:

1. Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkon korjauksen hankesuunnitelman (ARKKantonen Oy, päiväys 15.11.2019).
2. Kirkkovaltuusto päättää jättää kirkon korjauksen rakennusavustuksen
kirkkohallitukselle vuonna 2019.

Päätös:

Esityksen kohdat 1. ja 2. hyväksyttiin yksimielisesti.

14 § Ilmoitusasiat
Kokouksen päätteeksi on jaossa Päivän tunnussana 2020 tai Sanan aika
2019-2020 kirjasia halukkaille.
15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 17.12.2019
RITVA MUITTARI
Ritva Muittari

ALLI PAANANEN
Alli Paananen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 12.12.2019
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 19.12.2019 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.
Tämä kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

